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Inleiding 
 
In dit schoolplan staat beschreven hoe wij onze school willen ontwikkelen in de periode 2020- 2023. 
Op basis van onze eigen sterkte/zwakte analyse (zelfevaluatie) hebben wij specifieke doelen voor 
onze school bepaald. Verder hebben we de ontwikkelingen in de omgeving en de context van de 
school betrokken in de wensen voor nieuw beleid. Ook de beleidsvoornemens van ons schoolbestuur, 
Lauwers & Eems zijn hierin meegenomen.  
 
Dit schoolplan geeft het team, bestuur en ouders duidelijkheid over wat we de komende periode willen 
bereiken met het onderwijs op onze school en hoe wij hieraan vorm gaan geven. Met dit plan voldoen 
we aan de wettelijke eisen die de onderwijsinspectie stelt.  
 
Het schoolplan is tot stand gekomen in samenwerking met het team en de medezeggenschapsraad. 
Op basis van data die de school ter beschikking staat, is een diepgaande sterkte/zwakte analyse 
uitgevoerd (hoofdstuk 1). Het gaat in op de positie van de school in de wijk, op bestuurlijk niveau, de 
financiële positie en er wordt ingezoomd op de leerlingenpopulatie van de school en wat dat betekent 
voor het onderwijs in deze schoolplanperiode. De huidige stand van zaken met betrekking tot een 
aantal wettelijk verplichte onderdelen van een schoolplan staat in hoofdstuk 2 beschreven. Na een 
zorgvuldige afweging komt de school tot een aantal beleidsvoornemens voor de komende periode 
(hoofdstuk 3), waarin wordt ingegaan op wat de school de komende vier jaar wil gaan ontwikkelen.  
 
Op zijn beurt vormt dit schoolplan weer de grondslag voor de jaarplannen en de schoolgidsen die in 
de komende vier jaar worden samengesteld. Het plan komt tegemoet aan de behoefte om continu de 
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Ondanks dat dit plan zorgvuldig tot stand is gekomen, blijft 
het een plan, dus evoluerend van aard, gericht op voortdurende ontwikkeling van de praktijk.  
 
Ilona Smalbil - Dekker 
Schoolleider OBS F.H. Jansenius de Vries  
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Hoofdstuk 1  
Positionering van onze school 
 
De Jansenius de Vries school is één van de scholen van schoolbestuur Lauwers en Eems (L&E). Het 
schoolbestuur heeft zestien openbare of samenwerkingsbasisscholen en Het Hogeland College  
(HHC). L&E staat voor het bieden van algemeen toegankelijk en kwalitatief hoogstaand onderwijs met 
het doel leerlingen maximale ontwikkelingskansen te bieden. De scholen verschillen in grootte, 
situering, leerling-populatie, historie en onderwijsconcept. Verschillen tussen scholen mogen. Sterker 
nog: L&E stimuleert dat de scholen een eigen gezicht en profiel hebben of deze ontwikkelen. 
Tegelijkertijd willen we dat onze scholen samen optrekken en krachten bundelen.  
 
De F.H.Jansenius de Vriesschool is de openbare basisschool in het dorp Warffum. De bevolking van 
Warffum is weer groeiende. Een deel van de ouders heeft zelf op deze school onderwijs genoten. Het 
dorp kent weinig gezinnen uit het buitenland. De kinderen wonen allemaal in het dorp of de directe 
omgeving. Het opleidingsniveau van de ouders is gemêleerd.  
Het leerlingenaantal van onze school is vrij stabiel, rond de 70. We zien momenteel een grotere 
instroom dan in de afgelopen jaren.  
 
In het dorp staat nog een school: CBS de Rank. Ouders kiezen steeds minder principieel. Voor de 
Jansenius betekent dit dat het goed is om als school te kunnen laten zien waar je voor staat. Ouders 
informeren zich over de beide scholen en besluiten dan welke school ze voor hun kind(eren) kiezen. 
Goede resultaten, sfeer en toegankelijkheid zijn onder andere bepalende factoren voor de keuze.  
 
De school is gehuisvest in een gebouw dat in 1960 is gebouwd en kent enige beperkingen. Het oogt 
allemaal wat ouder, maar toch maken we er samen een gezellige school van. Echter heeft het ook zijn 
voordelen: er is veel ruimte voor de leerkrachten en leerlingen om mee en in te werken. Rondom de 
school hebben wij twee pleinen. Een groot voorplein en een mooi vormgegeven kleuterplein. 
Momenteel zijn er plannen voor nieuwbouw van de school. In de komende schoolplanperiode zal dit 
verder vorm gegeven worden en hebben we, zoals het nu lijkt, aan het einde van deze periode een 
nieuw gebouw. Het Programma van Eisen is geschreven en verdere stappen worden nu ondernomen 
om te komen tot een nieuw schoolgebouw. Het wordt een schoolgebouw waarin we in ieder geval 
samen met CBS de Rank gehuisvest worden. In de toekomst zien wij mogelijkheden om steeds 
nauwer met elkaar samen te werken en krachten te bundelen. Dit is echter toekomstmuziek. Ook is er 
de wens dat de peuterspeelzaal zal aansluiten in dit gebouw. Wie weet sluiten er uiteindelijk nog meer 
partijen aan en wordt het een multifunctionele plek. Dat zal de toekomst uit wijzen. Bestuur, directie, 
team en MR zetten zich in om de samenwerking steeds verder uit te breiden.  
 
Sinds september 2019 wordt er gewerkt met een continurooster. De kinderen eten tussen de middag 
samen met de leerkracht en spelen samen buiten. Dagelijks gaat de school nu om 14.00 uur uit. Dit 
zorgt voor meer rust en continuïteit in de school.  
 
Binnen ons gebouw bevindt zich ook de voorschoolse- en naschoolse opvang (BSO). Sinds 2019 
wordt dit verzorgd door KindH. Kinderen vanuit beide scholen in het dorp worden op de Jansenius de 
Vries opgevangen. De peuterspeelzaal ligt in de directe omgeving van de school. Ook Het Hogeland 
College ligt op loopafstand. De gezamenlijke ‘plusklas’ van Lauwers & Eems is ook bij ons in het 
gebouw gevestigd op de woensdagen.  
 
Wij werken met vier (combinatie)groepen binnen onze school: Groep (0/)1/2, groep 3/4, groep 5/6 en 
groep 7/8. Er zijn zes leerkrachten aan de school verbonden. Daarnaast hebben we een vakleerkracht 
gymnastiek, een externe muziekleerkracht, een externe leerkracht voor HVO en GVO, intern 
begeleider, administratief ondersteuner en (adjunct) directeur.  
 
De financiële positie van het schoolbestuur en van de school is stabiel en gunstig, dit wil zeggen dat 
we ‘zwarte cijfers’ schrijven. Dit geeft ruimte voor het initiëren en uitvoeren van beleid, alsmede het 
aanschaffen van leermiddelen. 
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1.1 Missie en visie van onze school 

 
De Jansenius de Vries school.is een openbare basisschool. Dat betekent voor ons dat wij actief 
vormgeven aan de kenmerken van openbaar onderwijs, te weten:  

• Algemene toegankelijkheid  
Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. 
Op deze gronden weigeren wij principieel geen leerlingen.  

• Actieve pluriformiteit  
In ons onderwijs schenken wij op respectvolle wijze aandacht aan de verscheidenheid 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving.  

• Non-discriminatie  
Onze school eerbiedigt ieders godsdienst of levensbeschouwing. Iedere vorm van 
discriminatie op grond van godsdienst, levensbeschouwing maar ook op grond van cultuur, 
sekse, etniciteit, persoonskenmerken, sociale status, seksuele geaardheid, huidskleur wijzen 
wij af en voeren daarin een actief beleid naar kinderen en ouders/verzorgers.  

We geven dat ook concreet vorm in de dagelijkse omgang met elkaar; wij creëren een schoolklimaat 
waarin eenieder zich veilig voelt en aanvaard weet. 
 
Kerndoel en missie 
Wij vinden het van groot belang om leerlingen goed voor te bereiden op onze snel veranderende 
maatschappij. Ons onderwijs is daarom ook altijd in beweging. ‘OBS Jansenius de Vries geeft je de 
ruimte om je talenten te ontwikkelen’. Bij ons op school mag je zijn wie je bent en krijg je de ruimte om 
je zo volledig mogelijk te ontwikkelen, passend binnen jouw eigen mogelijkheden. Wij zijn een school 
waar leerlingen gezien worden.  

Onze leerlingen krijgen passend en kwalitatief goed onderwijs in een veilige en positieve omgeving. 

Het pedagogisch en didactisch handelen is onze primaire taak. Bij ons ontwikkelen de leerlingen 

kennis, verantwoordelijkheidsbesef en sociale weerbaarheid. Daarnaast stimuleren we 

zelfstandigheid, samenwerking en creativiteit.  

 
Streefdoel 
Ons doel is om ervoor te zorgen dat leerlingen met plezier naar school blijven gaan, waar leerlingen 
worden gezien en gehoord en iedereen zich veilig voelt. We willen dat de leerlingen worden 
voorbereid op de huidige maatschappij, en de vaardigheden meekrijgen die daarvoor nodig zijn. We 
willen in de toekomst een doorgaande lijn door de school creëren voor de leerlingen, waarbij we een 
gezamenlijke werkwijze hebben wat betreft didactiek, organisatie, structuur en duidelijkheid.  

Wij zetten in op de basisvaardigheden: rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, taal en spelling. 
Jaarlijks stellen wij een vakgebied centraal waar we dieper in duiken en waarbinnen we gaan voor 
onderwijsverbetering. Onze lessen worden aangeboden via een vaste structuur. Het observatie-
instrument van L&E, met zijn negen indicatoren voor goed onderwijs, biedt een vaste omlijning van 
ons handelen.  
 

1. Pedagogisch handelen (omgang met elkaar): ondersteuning, veiligheid, uitdaging. 
2. Effectief benutten onderwijstijd. 
3. Taakgerichte werksfeer. 
4. Activerende directe instructie: scaffolding, inhoudelijke helderheid en structuur, feedback, 

activering. 
5. Strategieën voor denken en leren. 
6. Systematisch volgen van vorderingen. 
7. Afstemming instructie en verwerking. 
8. Leerlingen zijn actief betrokken. 
9. Verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces. 

 

We willen ernaartoe werken dat onze leerlingen ‘eigenaarschap’ ontwikkelen en zich verantwoordelijk 
voelen voor wat ze leren en doen. De betrokkenheid van de leerlingen wordt hierdoor steeds meer 
vergroot. Om dit te bereiken zijn goede didactische vaardigheden (geven van feedback en passende 
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instructies) van de leerkrachten nodig en ook een interessante en uitdagende leeromgeving.  
Ook is de ontwikkeling op andere gebieden belangrijk, denk aan: creativiteit, kritisch denken, 
probleemoplossende vaardigheden, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en 
culturele vaardigheden en zelfregulering.  
 
Kernwaarden en visie 
Onze missie is ‘geeft je de ruimte om je talenten te ontwikkelen’. Goed onderwijs is gebaseerd op 
samen gedragen waarden. De volgende kernwaarden zijn voor ons team en voor onze school 
richtinggevend voor de dagelijkse onderwijspraktijk: 

• Veiligheid & Vertrouwen 

• Kennis en vaardigheden 

• Samenwerken en zelfstandigheid 
• Brede ontwikkeling 

 
Veiligheid & Vertrouwen 
Voor een optimale ontwikkeling is een veilige schoolomgeving noodzakelijk. Wij bieden deze veilige 
omgeving voor onze leerlingen. Het sociaal-emotioneel welbevinden heeft onze voortdurende zorg en 
aandacht. Geborgenheid is een woord dat past bij ons als school. Wij hechten veel waarde aan het 
vertrouwen binnen de school: leerlingen krijgen ons vertrouwen. 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan. Vanuit plezier in het werken en 
omgaan met elkaar, ontwikkelen kinderen nieuwe vaardigheden. Binnen onze school heerst veel rust 
en werken de leerlingen met de leerkrachten met duidelijke structuren. 
 

Kennis &vaardigheden: 

Wij zetten in op een stevige basis, goed onderwijs in de basisvaardigheden: ‘gewoon’ goed onderwijs. 

Wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Leerlingen worden niet afgestemd op het 

onderwijs, maar wij stemmen ons onderwijsaanbod, waar nodig én mogelijk is, af op de leerlingen. Dat 

komt het meest tot uiting in de instructie en in de verwerking van de leerstof. Leren houdt voor ons 

meer in dan het opslaan van kennis. Leren heeft te maken met de ontwikkeling van vaardigheden, 

maar ook met het leren hanteren van oplossingsmethoden, met het leren ontwikkelen en toepassen 

van denk- en leerstrategieën. Wij proberen deze executieve functies van onze leerlingen zo goed 

mogelijk te ontwikkelen. ICT gebruiken wij in dit geheel als middel en niet als doel.  

 

Samenwerken & zelfstandigheid 

Samen ben je nooit alleen, leren doe je samen. Samen met de leerkracht en samen met andere 
leerlingen. In onze school leren we van- en met elkaar. Hoe doet de ander het? Kan de ander mij 
helpen en kan ik de ander helpen? In onze combinatiegroepen wordt er veel samengewerkt. Dit geeft 
erkenning en waardering naar elkaar.   
Ook leren we leerlingen te reflecteren op het eigen handelen en in wat je wel goed kunt en (nog) niet 
zo goed kunt. Zo weten kinderen waar hun ontwikkelpunten liggen. De samenwerking met ouders is 
voor ons belangrijk. Wij nemen de driehoek ouders-leerling-school als uitgangspunt om samen te 
zorgen voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. 
 
Brede ontwikkeling 
Ieder kind is uniek, en daarom bieden wij een breed aanbod aan onze leerlingen. Het onderwijs op 
onze school is daarom niet alleen gericht op kennisoverdracht. Wij streven een brede ontwikkeling na 
waarbij verstandelijke ontwikkeling zoveel mogelijk hand in hand gaat met de emotionele ontwikkeling, 
de ontwikkeling van de creativiteit en de ontwikkeling van sociale, culturele en lichamelijke 
vaardigheden. Daarom gaan wij er regelmatig op uit, bieden wij gymlessen aan die gegeven worden 
door vakleerkrachten, wordt er HVO en GVO aangeboden door ervaren externe leerkrachten én 
werken wij met een muziekdocent samen.  
 
 
 



7 
 
 
 
  Schoolplan 2020 – 2023 

 
 

Kernkwaliteiten  

Hierboven zijn de kernwaarden benoemd. Door als team in gesprek te gaan over wat wij belangrijk 

vinden hebben wij onze kwaliteiten (wat doen we al) en streefkwaliteiten in beeld gebracht.   

 
 Kwaliteiten Streefkwaliteiten en streefdoelen 

Veiligheid Veilig klimaat 
Bij ons is er veel rust en 
structuur in de school. Duidelijke 
afspraken worden gehanteerd 
en nageleefd. Hierdoor heerst er 
een zeer fijne sfeer in de school 
en gaan de kinderen goed met 
elkaar om. De veiligheid van 
onze leerlingen staat ten alle 
tijden voorop.  
 
Focus 
Wij monitoren hoe het in de 
klassen gaat en passen waar 
nodig zaken (schoolbreed) aan.  
 
 
 
 

Sociaal Emotioneel  
Een programma voor sociaal emotionele 
ontwikkeling onderzoeken. Het werken met 
gouden en zilveren weken is een aanvulling 
hierop. Door de inzet van een methode zorgen we 
op de lange termijn voor een doorgaande lijn in de 
school. 
 
Ons doel: Sterke leerling vaardigheden 
Kinderen leren bij ons op school zelf (kleine) 
problemen op te lossen, communiceren op een 
prettige manier, werken samen wanneer ze er niet 
uit komen en kunnen goed omgaan met 
verschillen tussen elkaar.  
 
 

Kennis en 
Vaardigheden 

Basis 
Veel aandacht voor de 
basisvaardigheden: rekenen, 
taal en lezen. 
 
Ondersteuning 
Er is een functionele manier van 
volgen, zorg en begeleiding 
binnen de school. Dit is cruciaal.  
 
Borging 
Alle vakgebieden zijn geborgd 
en schoolbreed zijn er afspraken 
over hoe er gewerkt wordt.  
 
 
 
 
 

Analyseren 
Dagelijks werk en toetsen zó analyseren dat je er 
makkelijk mee verder kan en het gewenste 
resultaat bereikt en nieuwe doelen gesteld kunnen 
worden. Wij stellen hoge verwachtingen.  
 
Collegiale consultatie 
Leerlingen leren van elkaar, maar leerkrachten 
ook.  
 
Verdiepende didactiek 
Inzet observatie instrument L&E.  
 
Differentiatie 
In het aanbod, de instructie en de begeleiding.  
Het optimaal leren inzetten van differentiatie in 
combinatiegroepen en de hulp bieden die nodig 
is. Hierbij hoort ook het loslaten/begeleiden van 
meer begaafde leerlingen.  
 
Doelen stellen 
In de onderbouw werken met een digitaal 
volgsysteem waarbij leerlijnen duidelijk naar voren 
komen en leerlingen goed in beeld zijn en er goed 
geanalyseerd kan worden.  
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Samenwerken 
en 
zelfstandigheid 

Ouders 
Wij werken samen met ouders 
om te zorgen voor een zo 
optimaal mogelijke ontwikkeling. 
We hebben als team een open 
en toegankelijke houding 
richting onze ouders.  
Ook vinden wij de rol van de 
OR, MR en andere werkgroepen 
belangrijk. Zij zijn veel aanwezig 
binnen onze school. De 
driehoek: ouder, leerling, 
leerkracht is ons uitgangspunt. 
De lijnen tussen ouders, 
leerlingen en leerkrachten zijn 
kort. 
 
Kinderen 
Onze kinderen werken goed 
zelfstandig en krijgen 
vaardigheden aangeleerd om 
goed samen te kunnen werken.  
 
Communicatie 
Wij zijn een school waar open 
en eerlijk gecommuniceerd 
wordt. Wij maken gebruik van 
verschillende middelen om dit te 
bewerkstelligen (Parro, 
nieuwsbrief, website).  
 

CBS de Rank 
Waar mogelijk zoeken wij graag de samenwerking 
met de andere basisschool in ons dorp. Dit is op 
activiteitenniveau, maar liever ook op inhoudelijk 
niveau zijn. Tevens blijven wij elkaar opzoeken 
met het oog op de nieuw te bouwen school.  
Ook zal de inhoudelijke samenwerking met de 
VVE gezocht worden.  
 
Ons streefdoel: meer eigenaarschap 
Doorgaande lijn creëren op taak- werkhouding.  
Indicator 3.9 
 
Activerende werkvormen 
Wij willen er naartoe werken dat kinderen en 
leerkrachten meer activerende werkvormen 
gebruiken om de betrokkenheid bij het leerproces 
te vergroten. Indicator 4.6.  
 
Kritisch denken 
Wij streven naar een betrokken team met een 
onderzoekede houding en betrokken leerlingen 
die eigen onderbouwde leervragen kunnen 
bedenken. Leerlingen werken aan eigen doelen.  
 
Feedback 
Wij willen meer samenwerken en elkaar voorzien 
van inhoudelijke feedback. Dit aan leerlingen en 
aan elkaar. Dit zorgt voor een professionele 
(werk)omgeving.  
 

Brede 
ontwikkeling 

Cultuur 
Een passend aanbod op 
cultuurgebied en een visie 
hierop.  
 
Vakleerkrachten 
Voor gymnastiek en muziek.  
 
Wereldoriëntatie 
Een methode waarbij gewerkt 
wordt met ‘uitdagingen’. 
 
Digitale geletterdheid 
Wij bieden losstaande lessen 
aan op dit gebied.  
  

Wereldoriëntatie 
Borgen en benutten van de mogelijkheden van de 
methode.  
 
Digitale geletterdheid 
We spreken een leerlijn af, en bieden deze aan, 
aan onze leerlingen. Het effectief inzetten van 
ICT-vaardigheden die nodig zijn in de wereld van 
nu. Denk aan computational thinking, 
mediawijsheid, informatie vaardigheden en ICT-
basis vaardigheden. In samenwerking met Basicly 
een doorgaande lijn bewerkstelligen. 
De losse lessen worden uiteindelijk geintegreerd 
in de dagelijkse praktijk aangeboden.  
 
ICT 
Wij streven naar een effectieve inzet van ICT-
middelen die aansluiten bij onze visie en manier 
van werken. De middelen worden nu niet optimaal 
ingezet.  
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1.2 Leerlingenpopulatie 
 
Om het onderwijs goed aan te sluiten bij de leerlingen is belangrijk om zicht te hebben op je 
leerlingen. Deze inzichten helpen de school om beleid te maken op zowel de korte als de lange 
termijn. De school wordt bezocht door praktisch alleen kinderen uit Warffum zelf. Er zitten veelal 
leerlingen van Nederlandse afkomst op onze school. Thuis wordt Nederlands gesproken.  
  
Zo goed als alle leerlingen gaan vooraf aan de basisschoolperiode naar de peuterspeelzaal. Deze 
bevindt zich in de directe omgeving van de school. Hier wordt gewerkt met een VVE-programma 
(voor- en vroegschoolse educatie). Er zijn nauwe contacten tussen de leidsters en de leerkrachten van 
onze school. Dit is belangrijk voor een doorgaande lijn en voor het goed in beeld hebben van de 
leerlingen.  
 
De driehoek kind-ouders-school is belangrijk. Wij benaderen ouders als ‘educatieve partners’. Dit doen 
we vanuit het besef dat schoolsucces voor een belangrijk deel afhangt van een ondersteunend 
thuisklimaat, dat het leren en de ontwikkeling van kinderen sterk kan bevorderen.  
 
De nieuwe schoolweging vervangt de gewichtenregeling. Het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek verricht naar welke kenmerken het 
risico op een onderwijsachterstand van een leerling het beste voorspellen. Dit zijn: het 
opleidingsniveau van de ouders, het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school, het land 
van herkomst van de ouders, de verblijfsduur van de moeder in Nederland en of ouders in de 
schuldsanering zitten. Voor elke leerling kan het CBS hiermee een verwachte onderwijsscore 
berekenen. De verwachte onderwijsscores van alle leerlingen op een school bepalen de hoogte van 
de schoolweging. In de praktijk varieert de schoolweging van 20 tot 40; hoe hoger de schoolweging, 
hoe groter het risico op onderwijsachterstanden op een school. De weging van de Jansenius is 30,7. 
Dit is redelijk gemiddeld.  
 
Eén van de voorspellers van schoolsucces- en maatschappelijk succes is de opleiding van de ouders; 
op de Jansenius is dat als volgt: W.O. en HBO - niveau: 28%, MBO - niveau: 72%. Bovenstaande 
gegevens, weging en opleiding ouders, betekent voor ons onderwijs dat we stevig inzetten op de 
basisvaardigheden.  
Er zitten kinderen bij ons op school uit 54 verschillende gezinnen.18% van de ouders wonen 
gescheiden. We houden hier rekening mee in de begeleiding van de leerling op sociaal-emotioneel 
gebied en het voeren van gesprekken en onderhouden van contacten met beide ouders.   
 
Onze ouders zijn actief betrokken bij de school. Er is een actieve OR en MR, maar ook verschillende 
commissies die andere zaken regelen, zoals de aankleding van de school, het inzamelen van oud 
papier, het verdelen van fruit en het organiseren van andere activiteiten.     
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1.3 Omgevingsanalyse; wat komt er op ons af? 
 
De (educatieve) omgeving om ons heen is sterk in ontwikkeling. Ontwikkelingen op het gebied van 
techniek, de arbeidsmarkt en in het sociale domein gaan in een rap tempo. De huidige trends zullen 
leiden tot een informatie- en netwerkmaatschappij waar we de jeugd op moeten voorbereiden. Van het 
onderwijs vraagt dit tijdig en adequaat inspelen op deze ontwikkelingen. Dit vraagt een grote mate van 
professionaliteit en flexibiliteit van het onderwijs en de mensen die hier werken. 
Door de politiek wordt er vanuit diverse terreinen hoopvol naar het onderwijs gekeken om een 
maatschappelijke bijdrage te leveren. Het is aan de school om hier juist op in te spelen. Daarnaast 
zien we ook meer onderwijs-eigen ontwikkelingen op ons af komen zoals onderwijs vanaf drie jaar, 
aanscherpen van de veiligheid van leerlingen (pestprotocol en meldcode), bewegingsonderwijs 
(vakleraren), gezondheid (gewicht) en cultuuronderwijs. Dit alles is nog niet uitgewerkt maar het geeft 
wel aan dat er diverse ontwikkeling aan gaan komen in de komende periode. 
In de Strategische Agenda 2018-2021 van de PO-Raad (https://vimeo.com/256645221) beschrijft de 
sector vijf ambities die een rol spelen in de verdere ontwikkeling van die sector: onderwijs is samen 
opgroeien, onderwijskwaliteit is verantwoordelijkheid nemen, innoveren is samen leren, leraar is een 
waardevol beroep en besturen is een vak.  
De laatste jaren hebben we te maken gekregen met de concretisering van een aantal grotere 
onderwijskundige ontwikkelingen zoals Passend Onderwijs en Opbrengstgericht werken. Op het 
gebied van de zorgplicht en de positie van de ouders zijn de inmiddels ervaringen opgedaan. Passend 
onderwijs vraagt een nog betere afstemming tussen alle partijen in onderwijs en zorg. Dit zal de 
komende periode zeker nog meer aandacht vragen om de uitgangspunten van passend onderwijs 
echt tot hun recht te laten komen. 
De inspectie heeft haar wijze van toezicht houden gewijzigd. In het nieuwe kader wordt niet alleen 
gekeken naar scholen onder het basisniveau, maar het is aangevuld met stimulerend toezicht voor  
scholen die daarboven presteren en zij beoordelen de kwaliteit van het bestuur. De periodieke 
risicoanalyse van alle scholen wordt aangevuld met bredere en ook meer vooruitkijkende indicaties 
voor de kwaliteit en de financiën met informatie van de scholen en de besturen zelf. Het toezicht wordt 
geordend op bestuursniveau met oog voor de samenhang tussen kwaliteit en financiën. Het toezicht 
wordt gedifferentieerd: scholen die risico's vertonen en niet aan de basiseisen voldoen, scholen die 
dat wel doen maar beter kunnen en scholen die al ruimschoots aan de eisen voldoen en zich 
voortdurend verbeteren. In de nabije toekomst zal de waardering van de opbrengsten van het 
onderwijs plaatsvinden aan de hand van referentieniveaus. Daarop zullen we anticiperen.  
De gemeente Hogeland zal de komende jaren haar ambities duidelijk maken.  Dat het daarbij zal gaan 
over de samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg, is redelijkerwijs aan te nemen. Tot slot 
zullen landelijke ontwikkelingen op het gebied van integrale kindcentra en onderwijs worden vertaald 
naar de Groningse situatie. 
L&E heeft recentelijk de kernwaarden herbevestigd voor de komende jaren in het Koersplan. Het gaat 
om de volgende uitgangspunten: 
 
Veilige en stabiele omgeving 
Iedereen heeft een stabiele en veilige basis nodig om te kunnen groeien. Een omgeving die hen opvangt 
als het tegenzit, die hen overeind helpt en die richting geeft. 
 
Ruimte voor ieder individu 
Hoe mensen zich ontwikkelen is per persoon verschillend. Ieder mens is uniek. Dat moeten we 
erkennen, respecteren en stimuleren. 
 
Aandacht voor elkaar/verbondenheid met elkaar en omgeving 
Alleen in een omgeving waar aandacht is voor elkaar kunnen mensen tot bloei komen. Daarom 
werken we aan goede onderlinge relaties. Tezamen vormen wij effectieve leer- en 
leefgemeenschappen. 

https://vimeo.com/256645221
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Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in een aantal doelstellingen1, die belangrijke input vormen voor 
de afzonderlijke schoolplannen.  
 
Bovendien heeft de sector PO een aantal prioriteiten vastgesteld waarlangs de beleidsontwikkeling 
van de scholen de komende periode zal lopen. Die prioriteiten komen voort uit een aantal nu-
metingen: het kwaliteitsbeeld2 (Actuele kwaliteit van het basisonderwijs L&E), volgens de visie van 
L&E PO op kwaliteitszorg3, een onderzoek naar de professionele cultuur4, een onderzoek naar de 
leerresultaten5, de bestuursrapportage tevredenheidspeilingen (2016 en 2019)6, de evaluaties van de 
(school)jaarplannen en de uitkomsten van diverse overleggen met betrokken (algemeen bestuur, 
gemeenten, GMR, directieoverleg en inspectie).  
In grote lijnen ontwikkelt L&E PO zich op de onderstaande onderwerpen: 

• Het vergroten van het beleidsvoerend vermogen van scholen; 

• Het ontwikkelen van de onderzoekende houding van scholen en bestuur; 

• Het verdiepen van de didactiek; 

• Versterken van beheer en organisatie; 

• Intensiveren van samenwerken (met ouders, voorschools, tussen scholen onderling, het 
voortgezet onderwijs en met andere besturen). 

 
 
Ontwikkelingen leerlingenaantallen  
De afgelopen jaren is sprake geweest van dalende leerlingenaantallen op de Jansenius de Vries 
school. Dit is zichtbaar in de gehele regio. Voor dit schooljaar (2019-2020) lijkt er een kentering 
zichtbaar. Hoe dit zich zal voortzetten is nog niet duidelijk. Hieronder is een tabel te zien van de 
toekomstige prognoses. In 2019-2020 hebben we onderwijs gegeven aan 67 leerlingen. In het 
schooljaar 2020-2021 zullen we in ieder geval starten met 74 leerlingen.  
 

 
 
Toekomst van de school 
De school zal de komende jaren veranderingen doormaken. De planning is dat er over twee jaar een 
nieuwe school gebouwd is. Wij komen met twee scholen én de peuteropvang in een gebouw, en 
kunnen meer gebruik maken van elkaars expertises. Wij zullen elkaar de komende jaren steeds meer 
proberen te vinden in de samenwerking.  
Daarnaast zal er op personeel gebied ook het een en ander veranderen. In het schooljaar 2019 – 
2020 zijn de eerste leerkrachten gestopt met werken vanwege hun pensioen. De komende jaren 
zullen er nog een aantal leerkrachten vertrekken, omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt 
hebben óf zelf besluiten om te stoppen met werken. Hierdoor zal de teamsamenstelling nog weer 
anders worden en zullen er nieuwe leerkrachten aangenomen worden.  

 
 
1 Zie bijlage 2 
2 Kwaliteitsbeeld basisscholen L&E; juni 2017 
3 Zelfevaluatie, vliegwiel voor schoolontwikkeling en motor voor kwaliteitsbestendiging (september 2016) 
4 Samen naar beter –zicht op de veranderingscapaciteit (oktober 2018) 
5 Leerwinst (november 2018) 
6 Tevredenheidsonderzoek 2016 en 2018 
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VVE 
Op dit moment vindt er een aantal keren per jaar overleg plaats tussen de onderbouwleerkracht(en) 
en de pedagogisch medewerkers en/of intern begeleider van de VVE. Dit overleg gaat over de 
overgang van de peuter- naar de kleutergroep. Er vindt een ‘warme overdracht’ plaats tussen hen.  
De samenwerking op inhoudelijk gebied kan nog nader vorm en inhoud krijgen. Het doel is om een 
ononderbroken ontwikkeling te krijgen voor onze leerlingen. Wanneer we in de toekomst samen in 
hetzelfde gebouw zitten kan dit makkelijker gerealiseerd worden.  
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1.4 Interne sterkte- en zwakteanalyse 
 
Zelfevaluatie is een onmisbaar onderdeel van kwaliteitszorg en voor de ontwikkeling van een team. 
Het is hét middel om uitvoering te geven aan een stap in de kwaliteitscyclus van Lauwers en Eems 
(L&E): het vaststellen in hoeverre de doelen van de school worden gerealiseerd. Onder zelfevaluatie 
verstaan we ‘een door de school ingezette procedure waarin de school systematisch informatie 
verzamelt om het eigen functioneren te beschrijven en te beoordelen.’   
  
De school heeft een zelfevaluatie uitgevoerd met behulp van de indicatoren van het 
kwaliteitshandboek van L&E. Dit heeft geresulteerd in een sterkte en zwakte analyse. Hierin kunnen 
de volgende onderdelen worden meegenomen: de evaluatie van het schoolplan 2015-2019, de 
evaluatie van het jaarplan 2018-19 en de zelfevaluatie. Voor de zelfevaluatie zijn diverse uitkomsten 
gebruikt zoals, inspectie en/of auditrapporten, de uitkomsten van het ouder-, personeels- en 
leerlingenonderzoek, het schooloverzicht van de leerkrachtvaardigheden, de analyse van de 
leeropbrengsten van de laatste jaren en andere evaluaties.   
  
Wij stellen vast dat de essentiële voorwaarden weliswaar herkenbaar aanwezig zijn op school, maar 
dat op vrijwel alle onderdelen nog winst behaald kan worden. De huidige zelfevaluatie zien we als 
onderdeel van een leerproces van de school om te komen tot een nog krachtigere zelfevaluatie.  In 
algemene zin stelt de school vast dat zij nog te veel evalueert en te weinig analyseert, interpreteert en 
daardoor in samenhang concludeert. Met andere woorden: het is meer een evaluatie dan 
onderzoekmatig kijken naar de school. Met deze kanttekening moet het onderstaande gelezen 
worden. 
 
Wij gebruiken drie stappen om te komen tot deze sterkte- zwakte analyse. We leggen allereerst 
doelen en standaarden vast. Daarna verzamelen we allerlei informatie. Als laatste stap registreren en 
presenteren we onze uitkomsten. 
 
 
Verwijzingen VO - Nationaal Cohort Onderwijs (doorstroomgegevens)  
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Conclusie:  
Onze leerlingen stromen door op allerlei verschillende niveaus. Dit betreft een uitstroom van VMBO-
Basis tot VWO. We bestuderen jaarlijks door doorstroomprofielen. In de bovenstaande tabel is te zien 
dat onze adviezen, na drie jaar voortgezet onderwijs, overeenkomen met waar zij naartoe 
uitgestroomd zijn. Slechts een enkele leerling zakt of daalt in het advies, na drie jaar. Dit is ruim 
binnen de marges.  
 
 
Referentieniveaus 
Voor het hele onderwijs, van de basisschool tot aan het hoger onderwijs, is in 2009 in het 
‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ door commissie-Meijerink vastgelegd. Wat 
leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om verschillende onderdelen van de Nederlandse 
taal en rekenen. Het gaat om basiskennis- en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn. 
Niveau 1F en 1S zijn van toepassing op het einde van het basisonderwijs. Het is de bedoeling dat zo 
veel mogelijk leerlingen aan het einde van het basisonderwijs een zo hoog mogelijk niveau bereiken, 
maar dat iedereen tenminste niveau 1F behaalt. Niveau 2F (voor taal gelijk aan 1S) is het algemeen 
maatschappelijk functioneel niveau, het niveau dat elke Nederlander zou moeten beheersen om te 
kunnen participeren in de maatschappij.  

 
Bevindingen Jansenius de Vries: 
 

1F 2017  2018 2019 

Lezen 100% (landelijk = 98%)   94% (landelijk = 98%) 100% (landelijk = 98%) 

Rekenen 100% (landelijk = 93%   88% (landelijk = 93%   90% (landelijk = 93% 

Taalverzorging 100% (landelijk = 97%) 100% (landelijk = 97%) 100% (landelijk = 97%) 

 

2F (1S)  2017  2018 2019 

Lezen 100% (landelijk = 75%) 82% (landelijk = 75%) 100% (landelijk = 75%) 

Rekenen   45% (landelijk = 45% 30% (landelijk = 45%   50% (landelijk = 45% 

Taalverzorging   81% (landelijk = 59%) 35% (landelijk = 59%)   80% (landelijk = 59%) 

 
Conclusie: 
Het percentage leerlingen dat 1F niveau heeft behaald was de afgelopen 3 jaar gemiddeld 96%. Voor 
1S/2F niveau zien we een percentage van gemiddeld 66% de afgelopen 3 jaar.  
De schoolweging voor Jansenius de Vries is: 30,7. Deze signaleringswaarde geeft aan dat wij 
minimaal 59,2% op 1S/2F moeten scoren. Hier zitten wij boven met lezen en taalverzorging. Rekenen 
scoort hier echter onder. Op 1F en 2F niveau kunnen wij ons als school verder ontwikkelen, omdat wij 
niet altijd op of boven het landelijk gemiddelde scoren.    
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Onderzoek ZIEN! (november 2019) 
Tweemaal per jaar wordt er onderzoek gedaan naar het sociaal emotioneel functioneren van onze 
leerlingen. Wij brengen dit in kaart en stellen concrete doelen nadat we de observaties goed hebben 
geanalyseerd. Er wordt gekeken naar de betrokkenheid van de leerlingen en de ontwikkelbehoeften 
op sociaal emotioneel gebied. De leerlingen (groep 5 t/m 8) vullen zelf ook een vragenlijst in.  
 
Conclusie: 
Er valt een enkele leerling op. Door hier over in gesprek te gaan krijgen we als team een duidelijk 
beeld m.b.t. wat het vandaan komt en/of wat er achter zit. Het wordt als waardevol ervaren hier samen 
over te sparren en tot een (eventuele) aanpassingen te komen. 
Op onze school werkt het om met voorspelbare duidelijke leerkrachten te werken, die structuur 
bieden, consequent zijn en afspraken naleeft. Onze leerlinge hebben dit nodig om te komen tot leren.  
De betrokkenheid van een aantal van onze leerlingen wordt niet als positief beoordeeld. Dit houdt in 
dat we hier verder onderzoek naar gaan doen waar dit vandaan komt en wat kan helpen om de 
betrokkenheid in zijn geheel te vergroten. Hier kunnen we de kijkwijzer van L&E voor gebruiken.  
 
 
Klassenbezoeken (2019-2020) 
Er worden klassenbezoeken gedaan door IB en directie. Hierbij wordt de L&E-kijkwijzer gebruikt om 
inzichtelijk te maken waar de sterke punten en ontwikkelpunten liggen. Daarnaast worden er 
regelmatig flitsbezoeken uitgevoerd waarbij wij een goede indruk krijgen van de sfeer en 
(werk)houding in de groep. Na de klassenbezoeken is er individueel én teambreed gesproken over de 
uitkomsten hiervan en hoe dit gekoppeld kan worden aan het vakgebied. Er worden individuele doelen 
gesteld, maar er wordt ook een school brede aanpak bedacht.  
 
Conclusie: 
In alle groepen is er rust, een fijne omgang met de kinderen en een duidelijke structuur. Er wordt 
veelal leerkracht gestuurd lesgegeven. Hierdoor zijn niet alle leerlingen betrokken bij de lessen. Er 
wordt met activeren werkvormen gewerkt in een deel van de klassen. Hier zouden we nog wel meer 
uit kunnen halen, dit vraagt verdieping/scholing. 
Wat opvalt is dat er gewerkt wordt met het DIM (directie instructie model). Echter wordt er niet altijd 
een volledige effectieve instructie gebruikt, waardoor hier meer winst voor de leerling uit te halen is. 
Bijvoorbeeld door een effectieve evaluatie aan het einde van de les, het aanpassen van het 
programma voor sterke leerlingen en het optimaler begeleiden van kinderen die meer instructie nodig 
hebben.  
 
 
Inspectiebezoek (februari 2020) 
De inspectie heeft de Jansenius de Vries in februari 2020 bezocht. Het ging om een themaonderzoek 
‘didactisch handelen’, met de nadruk op de taakgerichte werksfeer (indicator 3), het geven van 
feedback aan leerlingen (indicator 4) en de actieve betrokkenheid (indicator 8). Naar aanleiding van 
deze bezoeken aan verschillende Nederlandse scholen, brengt de inspectie een ‘Stand van het 
onderwijs’ uit. Voorafgaand aan dit bezoek is de school in beeld gebracht door onder andere het 
afleggen van klassenbezoeken.  
 
Conclusie: 
De school heeft de eigen kwaliteit goed in beeld en weet waar haar pluspunten en 
ontwikkelmogelijkheden liggen. De school en de inspectie zijn het met elkaar eens waar de plus- en 
ontwikkelpunten liggen.  
Er heerst een fijne sfeer in de school, met rust, een duidelijke structuur en een fijne omgang met 
elkaar. Er wordt binnen de school niet consequent gewerkt met effectieve instructies. Hier kan meer 
winst uit gehaald worden. Denk aan effectieve werkvormen en het evalueren van de lessen op 
verschillende niveaus. In de ene groep is dit meer zichtbaar dan in de andere groep. Daarnaast wordt 
gezien dat wij bezig zijn met het borgen van afspraken en dat wij hier verder over in gesprek kunnen 
gaan, om te zorgen voor steeds meer doorgaande lijn. Het geven van feedback is in de ene klas 
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inhoudelijker dan in de andere groep.  
Er wordt afgesloten met dat wij samen als team een hele hoop kennis en vaardigheden in huis hebben 
en dat meer samen mogen delen om bovenstaande doelen te bereiken.  
 
 
Tevredenheidsonderzoek (november 2018) 
Het algemene beeld is dat leerlingen zich erg prettig voelen én het leuk vinden op school. Ook de 
ouders zijn positief over de sfeer op school, alsmede het contact tussen leerlingen en leerkrachten. 
Ook geeft iedereen aan zich veilig te voelen. De school scoort goed op het gebied van onderwijs en 
begeleiding. De scores liggen hoger dan de resultaten uit 2016. Ook reageert de school adequaat op 
pestgedrag.  
Naast deze punten zijn er ook aandachtspunten voor komende tijd. De leerlingen zijn minder positief 
over het gedeelte ICT op school. Dit is een landelijk beeld. Op de inzet van digitale middelen wordt 
laag gescoord. De ouders hebben aangegeven dat zij minder positief zijn over de helderheid van het 
onderwijskundig profiel van de school en de informatie die zij krijgen over hun kind. 
In het tevredenheidsonderzoek wordt aangegeven dat de sfeer, de sociale veiligheid, de schoolcultuur, 
het overleg, het werkklimaat en het onderwijskundig leiderschap als goed worden ervaren; belangrijke 
condities om samen aan kwaliteitsverbeteringen te werken. 
 
Conclusie:  
We gaan verder met de ingeslagen weg en blijven alert om dit positieve vast te houden. Wij gaan aan 
de slag met ICT binnen onze school, gericht op de benodigde digitale vaardigheden (Basicly en 
interne scholing vanuit L&E). Over het onderwijskundig leiderschap zijn ouders en leerkrachten 
positief. De helderheid van het onderwijskundige profiel zal meer vorm krijgen wanneer er langere tijd 
eenzelfde schoolleider zal zijn die duidelijke lijnen uit kan zetten.   
 
 
Verandercapaciteit (onderzoek BMC) 
Dit rapport is opgesteld gedurende de afwezigheid van een schoolleider. Dit heeft deels een vertekend 
beeld opgeleverd, daar de schoolleider wel benoemd is, maar zelf geen deel heeft genomen aan het 
onderzoek. Over het algemeen genomen scoren de leerkrachten zichzelf goed. Een aandachtspunt is 
het intercollegiaal overleg en de klassenbezoek door collega’s. 
Het team voelt zich in mindere mate (vergeleken met de benchmark L&E breed) betrokken bij de 
besluitvorming. Daarnaast is het vertrouwen in elkaar als team een aandachtspunt.  
Aan de andere kant is ook zichtbaar dat bepaalde teamleden elkaar goed kunnen vinden met werk 
gerelateerde vraagstukken 
Het team komt in deze naar voren als een zelfsturend team, maar dit heeft, zoals eerder beschreven 
deels te maken met de afwezigheid van de schoolleider op het moment van afname. Het team geeft 
aan zeker te zijn van hun kunnen en prestaties ten behoeve van de leerlingen. 
 
 
De zelfevaluatie (2017) 
De waarde van de zelfevaluatie die op de Jansenius de Vries school is uitgevoerd is beperkt. Dit 
doordat leerkrachten vertrokken zijn, de zelfevaluatie niet helemaal doorlopen is en er wisseling(en) 
van schoolleider en IB geweest zijn. De rode draad ten aanzien van de verbeterpunten is: onze 
leerlingen steeds beter leren kennen en gegevens beter analyseren en onderzoeken; daarop ons 
aanbod, de instructie, de begeleiding en de uitdaging afstemmen. 

Conclusie: 
Over het algemeen is zijn de onderwijskundige factoren op de Jansenius de Vries op orde. Het 
pedagogisch handelen, het aanbod en het klassenmanagement zijn grotendeels op orde. De 
verschuiving van leerkracht- en methode-gestuurd naar wat onze leerling nodig heeft, is steeds 
zichtbaarder in de school. Dit wordt genoteerd in het Pedagogisch Didactisch Groeps Overzicht 
(PDGO) en vier keer per jaar met de intern begeleider besproken. 
De kwaliteit van de analyse wordt beter, maar kan nog verder verbeterd worden: het grondig 
onderzoeken en het ontleden van iets. Een goede analyse zal het vervolg op de signalering 
verbeteren en de leerkrachten de handvatten geven om de juiste beslissingen te nemen (het stellen 
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van doelen) en hier uitvoering aan geven (het uitvoeren van convergente differentiatie). Dit zal 
waarschijnlijk leiden tot nog meer groepsoverstijgend werken. 
Het verschuiven van de blik van de leerkracht van het product (het antwoord) naar de vaardigheden 
en het proces van de kinderen is voor het team van onze school een aandachtspunt. Hierbij hoort 
denkvragen stellen, activerende onderwijsvormen, het loslaten en het laten ontdekken, de leerling 
eigenaar van zijn eigen leerproces maken. Er wordt momenteel al gewerkt met het stellen van doelen 
door de leerlingen zelf.  

 
Cito Eindtoets 

 
Jaar Aantal lln. Ondergrens Standaardscore   

2020 8 leerlingen - - - (Corona) 

2019 10 van 10 534,2 537,6 Voldoende 

2018 17 van 17 534,0 531,8 Niet voldoende 

2017 11 van 11 534,3 539,2 Voldoende 

 
Conclusie: 
Onze leerlingen hebben in de afgelopen jaren naar verwachting gescoord. Op het onderdeel ‘lezen’ en 
‘taal’ scoren onze leerlingen opvallend goed. Binnen het onderdeel ‘taal’ vinden onze leerlingen het 
spellen van werkwoorden het moeilijkst. Op het onderdeel ‘rekenen’ wordt wisselend gescoord. 
Rekenen bestaat uit de onderdelen: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden. Het 
aandachtspunt ligt hier bij het onderdeel ‘verhoudingen’. Hier scoren de kinderen duidelijk het minst 
goed op.  
Het is goed om verder onderzoek (zelfevaluatie) te doen naar hoe we op de twee moeilijkste 
onderdelen kunnen verbeteren. Door grondige analyses te maken van onze rekentoetsen en toetsen 
met werkwoorden (methode gebonden en Cito) kunnen we erachter komen welke subonderdelen 
extra aandacht behoeven. Hierbij zullen we de kijkwijzer, resultaten en gesprekken met het team 
meenemen.    
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SWOT-analyse (oktober 2019) 
Het team van onze school heeft deze SWOT gemaakt. De oudergeleding van de MR heeft op verzoek 
van de school hetzelfde gedaan. 
 

Sterkte Zwakte 

❑ Goed pedagogisch klimaat 
❑ Effectieve leertijd en lestijdbewaking 
❑ Betrokken ouders 
❑ Sfeer 
❑ Structuur, afspraken en regelmaat 
❑ Basisvaardigheden 
❑ Vak: Spelling 
❑ Extra ondersteuning (vrijwilliger RT) 
❑ Vakleerkrachten (muziek, gym, HVO, 

GVO) 
 
 
Vanuit de MR: 

❑ Ervaren leerkrachten 
❑ Toegankelijk team 
❑ Actieve/betrokken OR/ouders 
❑ Verbinden van jonge en oudere 

kinderen 
❑ Veilige/compacte school 
❑ Team staat open voor samenwerking 

met CBS de Rank 
 

❑ Wisseling IB en directie 
❑ Niet doorzetten van nieuwe dingen 
❑ Uitstraling van het gebouw 
❑ Analyseren van toetsen 
❑ Wereld oriëntatie methode 
❑ Eigenaarschap van leerlingen 
❑ Begrijpend lezen  
❑ Specialisten binnen de school 
❑ Borging van afspraken 
❑ Methode sociaal emotionele 

ontwikkeling 
 
Vanuit de MR: 

❑ Weinig vernieuwing 
❑ Weinig creativiteit/activiteiten 
❑ ICT-kennis en activiteiten 
❑ Kleine school: veel taken komen bij 

dezelfde personen te liggen 
❑ Ontwikkeling en open staan voor nieuwe 

leermethoden 
❑ Nog geen intensieve samenwerking 

besturen VCPONG en L&E 

Kansen Bedreigingen 

❑ Betere website 
❑ Nieuw gebouw 
❑ Beter ICT netwerk   
❑ ICT (middelen en vaardigheden) 
❑ Samenwerking in het dorp (bvb 

bibliotheek) 
❑ Professionalisering (bijeenkomsten) 
❑ PR (krant, oud papier, Warffum nieuws, 

Op en om de Terp) 
❑ Samenwerking CBS de Rank 

 
Vanuit de MR: 

❑ Invulling van de nieuwe school 
❑ Fusie basisscholen Warffum 
❑ Daling administratieve lasten door 

middel van ICT 

❑ Verloop in personeel (komende 5 jaren) 
❑ Stoppen vrijwilliger 
❑ Werkdruk (administratief, passend 

onderwijs) 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit de MR: 

❑ Onrust in onderwijsland (stakingen e.d.) 
❑ Lerarentekort 
❑ Veel managementwisseling 

 

 
Conclusie:  
Zowel de ouders als het team zijn tevreden over het klimaat, de veiligheid en de samenwerking op 
school. Duidelijk wordt dat er vanuit beide partijen een gewenste samenwerking is met de andere 
basisschool in het dorp. Als conclusie kan er ook getrokken worden dat de MR open staat voor een 
samenwerking met de andere school in het dorp. Daar waar de MR weinig vernieuwing aangeeft, 
geeft het team aan dat er geen nieuwe dingen worden doorgezet. Dit is mogelijk te verklaren door de 
wisselingen die hebben plaatsgevonden op gebied van zorg (IB) en aansturing (schoolleider).   
In deze SWOT zie je dat ouders van een andere kant kijken naar het onderwijs. De sterke punten 
moeten we de komende tijd zien vast te houden, ook wanneer er verloop in personeel komt. Hiervoor 
is het borgen van werkwijzen belangrijk.  
De achterblijvende vernieuwing kan te maken hebben met de wisseling en het niet oppakken van 
lopen de zaken door het team.  
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Leerresultaten (maart 2018) 
Onderzoekers van de Rijks Universiteit Groningen hebben een onderzoek verricht naar de leerwinst 
op diverse scholen, o.a. op de scholen van ons bestuur. Hoe groot is de leerwinst? Dit wordt bepaald 
door de leerwinst van een leerling te vergelijken met de leerwinst van alle leerlingen in het onderzoek 
die bij de startmeting dezelfde vaardigheidsscore hadden. De gemiddelde standaardscores per 
jaargroep worden in de figuren kortweg score genoemd. Een score gelijk aan 0 betekent dat de 
leerwinst precies op het groepsgemiddelde ligt. Een negatieve score staat voor lager en een positieve 
score staat voor hoger dan het groepsgemiddelde.  

Wat zegt de score in de figuren? De score en de bijbehorende balkjes geven aan hoe de gemiddelde 
leerwinst van een jaargroep op de school zich verhoudt tot de gemiddelde leerwinst van alle 
jaargroepen die aan het onderzoek deelnemen. Een score die exact gelijk is aan 0 (de gemiddelde 
leerwinst van de jaargroep ligt precies op het groepsgemiddelde) komt niet zo vaak voor, kleine 
afwijkingen naar boven en beneden wel. Scores tussen -1.5 en +1.5 zijn te beschouwen als normale 
leerwinstfluctuaties en hebben blauwe balkjes. Ongeveer 86% van de jaargroepen in het onderzoek 
heeft een score tussen deze grenzen. Ongeveer 7% van de jaargroepen heeft een beneden 
gemiddelde leerwinst (rood balkje) en ongeveer 7% van de jaargroepen heeft een bovengemiddelde 
leerwinst (groen balkje). Als de score is berekend op minder dan 4 leerlingen zijn geen balkjes 
gepresenteerd; het aantal is daarvoor te klein. Bij 4 tot 10 leerlingen is de score en het balkje grijs. 
Dergelijke schattingen van de leerwinst moeten met de nodige voorzichtigheid beschouwd worden.  
 
Conclusie: 
De leerwinst op de Jansenius ligt goed binnen de normale leerwinst in een bepaald leerjaar, afgezet 
tegen het gemiddelde. Er wordt tweemaal boven gemiddeld gescoord en eenmaal onder gemiddeld. 
Voor de rest is een mooi beeld te zien, die vooral naar rechts gaat, naar de bovenkant van het 
groepsgemiddelde. Spelling en begrijpend lezen is over de gehele lijn positief te noemen. Wel zijn de 
resultaten in groep 3 hoger dan in groep 5, behalve bij begrijpend lezen. Dit is bij het rekenen ook te 
zien. Voor begrijpend lezen hebben we in het schooljaar 2018-2019 gekozen voor een nieuwe 
methode, omdat we denken dat hier meer winst uit te halen is. Onze inzet is uiteraard om deze 
resultaten vast te houden. Op het gebied van rekenen is één jaar een lijn onder het gemiddelde te 
zien. Onderling, tussen de verschillende vakgebieden zijn grote verschillen te zien. Dit is het 
onderzoeken waard.  
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Leerresultaten 2019-2020 
 

 
 
Begrijpend lezen van groep 5 tot en met 8, schooljaar 2019-2020.  
 

 
Alle tussentijdse toetsen van groep 3 tot en met 8, schooljaar 2019-2020.  
 
Conclusie:  
De resultaten van de opbrengsten van midden schooljaar 2019-2020 zijn positief. Afgelopen 
schooljaar is heeft het rekenonderwijs centraal gestaan. Gemiddeld scoren de leerlingen goed, maar 
er zijn (dat lijkt nu vertekend) ook leerlingen die onder gemiddeld scoren en extra aandacht behoeven. 
De hoog- en laag presterende leerlingen moeten we goed in beeld blijven houden, zodat de instructie 
afgestemd kan worden naar behoefte. Op alle vakgebieden weet de school momenteel erg sterk te 
scoren. Hier willen we graag verder onderzoek naar doen: wat doen we nu wezenlijk anders dan in 
eerdere jaren?  
In de kleutergroepen wordt er meer gemiddeld gescoord. Dit past bij het beeld van deze groep op dit 
moment. Het inzetten van de zogeheten ‘kleine kring’ is moeilijk te bewerkstelligen. De extra hulp voor 
de zwakke leerlingen komt van onze vrijwillige RT-er. Het lezen in groep 3 is tijdens de afname van de 
midden toetsen vaak onvoldoende. Dit heeft te maken met de manier van werken en is aan het einde 
van het schooljaar vaak rechtgetrokken.  
Voor wat betreft begrijpend lezen werken wij sinds anderhalf jaar met een nieuwe methode: Grip! De 
uitwerking in resultaten lijkt positief. Toch willen we als team kijken naar hoe we begrijpend lezen meer 
kunnen integreren binnen andere vakken en hier bewuster mee om te gaan tijdens bijvoorbeeld de 
wereld oriënterende vakken en studievaardigheden.   
Als beleidsvoornemen nemen we mee dit goed te monitoren en meer vorm te geven aan de 
differentiatie.  
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Interpreteren en reflecteren 
In de vorige stap is de informatie verzameld. De volgende stap legt een verband tussen de 
verzamelde gegevens en zoals de school naar zichzelf kijkt. In dit proces neemt de afstand van de 
eigen positie verder toe door onder andere te reflecteren op het eigen handelen en de context van de 
school.  
 
Pedagogisch-didactisch handelen: 

- De eerste didactische complexiteit, pedagogische en organisatorische voorwaarden voor een 
goede les. Op onze school zijn de voorwaarden voor het geven van een goede les aanwezig. 
Het pedagogisch klimaat is in alle groepen veilig. Er heerst veel rust in de groepen, waardoor 
alle leerlingen goed kunnen werken en de leerkrachten hun lessen kunnen geven. De 
leerkrachten beheersen de eerste didactische complexiteit.  
 

- Ook de tweede complexiteit, het in de vorm beheersen van didactische processen 
(scaffolding, boven de stof staan en leerlingen weten te activeren), het juist hanteren van 
vakdidactiek, omgaan met uitgestelde aandacht, zelfstandig werken, activerende werkvormen, 
samen werken en zicht op waar leerlingen uit- of opvallen, gelaagde instructies kunnen geven. 
Op onze school zien we een gemengd beeld. Er worden zowel zeer goede instructies 
gegeven als instructies die leerlingen minder activeren. Deels wordt er gewerkt met 
activerende werkvormen en is men taakgericht. Wij kunnen meer winst halen uit het meer 
‘eigenaar’ maken van de leerling door bijvoorbeeld het stellen van (eigen) doelen en het 
geven van goede feedback door de leerkracht. Tevens kan het toepassen van effectievere 
didactiek ons veel brengen. Ongeveer 50% van het team beheerst deze complexiteit. We 
werken ernaartoe dat iedereen dit beheerst. Aandacht zal bijvoorbeeld gaan naar de aandacht 
die expliciet besteed wordt aan het lesdoel en of er bekeken wordt of de doelen ook echt 
behaald zijn, maar ook de duidelijkheid van de inhoud van de les ten opzichte van vorige 
lessen.  

 
- De derde didactische complexiteit, het betekenisvol hanteren en inzetten van deze didactische 

principes (volwaardige feedback aan leerlingen, reflectie tussen leerlingen op gang brengen, 
reflecteren op meerdere aanpakken en/op oplossingsstrategieën) om zicht te krijgen op het 
leren van leerlingen, zelfstandig leren, coöperatief en/of samenwerkend leren is in 
ontwikkeling. Vooral feedback tijdens het leerproces gaat nog niet als vanzelf. We willen ons 
dit graag meer eigen maken. Tevens kunnen we het meer halen uit het gebruik van 
activerende werkvormen en een effectieve instructie, waarbij alle leerlingen betrokken zijn bij 
de les. Hier is nu te weinig kennis voor in huis. De lessen zijn nu veelal nog leerkracht 
gestuurd. Wij willen er naartoe dat er meer geanalyseerd wordt waarom leerlingen uitvallen 
en/of opvallen en dat de leerkrachten daarbij kijken naar hun eigen handelen.  
 

- Het spreekt voor zich dat de vierde didactische complexiteit afhankelijk is van de kwaliteit van 
de derde didactische complexiteit. Op onze school is dit een aandachtpunt. Het uiten van 
hoge verwachtingen kan aan kracht winnen, hoewel daar in enkele groepen de aanzet 
zichtbaar is. Er mag nog meer bewustwording komen met betrekking tot het nut van 
analyseren en onderzoeken.  

 
Algemene conclusie pedagogisch-didactisch handelen 
Uit de verzamelde informatie komt naar voren dat de kwaliteit van het gebruik van het directe 
instructiemodel voor verbetering van ons onderwijs kan zorgen. In de basis ligt er een goed fundament 
om op verder te bouwen en leerkrachten moeten zich nu bewuster worden van hun eigen aandeel en 
kunnen reflecteren op zichzelf. De voorwaarden om te groeien zijn aanwezig. Het is belangrijk om bij 
het begin te beginnen: de ‘waarom’ van inzet van de effectieve instructie en vakdidactiek en daarbij 
het bedienen van de verschillende niveaus. 
Er is in het team gesproken over waar de ontwikkeling moet liggen de komende jaren. Aangegeven 
wordt dat er meer gewerkt moet worden aan doorgaande lijnen, waarbij het voor de leerlingen én 
leerkrachten duidelijk is hoe er gewerkt wordt op onze school. Maar ook het werken met een effectieve 
instructie (kijkwijzer L&E), het analyseren, het geven van feedback, collegiale visitatie en de taak- 
werkhouding worden genoemd. Al deze onderdelen komen ook terug in de conclusies van de 
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onderdelen in de vorige paragraaf. Deze onderdelen zullen bijdragen aan een de groei in didactische 
complexiteit. Gelet op bovenstaande zal de schoolleider met het individuele teamlid zijn conclusies 
delen en een POP opstellen. Vanuit de conclusies zullen doelen worden opgesteld en zal er een 
passend aanbod gedaan worden in het kader van het werken aan schooldoelen. 
 

Aanbod 

De school heeft voor de kernvakken technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en taal goede 
methodes. Voor rekenen willen we komend schooljaar onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor 
leerkracht en leerling om hen te voorzien van directe feedback. Om de resultaten, zoals die binnen 
ons school nu zijn, vast te houden, hebben in we het schooljaar 2019-2020 een start gemaakt met het 
borgen en vastleggen van afspraken: wat werkt, waarom, wat werkt niet, hoe werken we en wat 
spreken we schoolbreed af. Er kan verbetering komen op het gebied van samenwerking tussen 
leerkrachten, gebruik maken van elkaars expertise. Voor leerlingen komt er meer duidelijkheid en 
meer een doorgaande lijn in de school.  
In de kleutergroepen wordt gewerkt met een versie van DORR. In 2020 hebben wij onderzocht hoe we 
een impuls kunnen geven aan het beter in beeld brengen van de leerlijnen en leerdoelen voor 
kleuters. Na onderzoek is gebleken dat de Parnassys leerlijnen (Driestar) beter passen bij onze 
school, onze leerkrachten en onze leerlingen. Deze leerlijnen en doelen zijn leidend voor het aanbod 
in de klas. Er wordt thematisch gewerkt, diverse bronnen worden gehanteerd om een compleet 
aanbod te realiseren. Het lokaal is ingericht als aantrekkelijke leeromgeving, die ontdekkend te 
verkennen is.  
Onze zaakvakken worden aangeboden via Naut, Meander en Brandaan. In 2020 zijn wij hier mee 
gestart. In elke les leren kinderen kennis en vaardigheden. Die passen ze direct toe in de opdracht 
aan het eind van elk thema: de Uitdaging. Deze combinatie van leren én doen zorgt voor een hoog 
leerrendement. 
We onderzoeken verschillende methoden om in te zetten ter bevordering van de sociaal emotionele 
vorming.  
Om de digitale geletterdheid van ons team en de leerlingen te vergroten worden wij begeleid door een 
team van ‘Basicly’. Zij helpen ons een visie te ontwikkelen op dit gebied en helpen ons met het 
integreren van ICT-vaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking in 
ons dagelijkse onderwijs. Via een online platform is het gemakkelijk om lessen te geven over 
bijvoorbeeld programmeren, ontwerpen, Word, social media of ‘zoeken’ op internet. Hiermee 
vergroten we op termijn de onderzoekende houding van onze leerlingen.  
Op de Jansenius de Vries wordt gewerkt met een vakleerkracht gymnastiek. Het werkdrukgeld wordt 
hier (deels) op ingezet, waardoor dit tweemaal in de week kan plaatsvinden en de leerkrachten zelf 
geen gymles hoeven te verzorgen.  
De school heeft een breed aanbod voor de cultuureducatie. Het aanbod wordt verzorgd door zowel de 
leerkrachten en de ouders, als door externe partners. 
 
Schoolklimaat / condities 
Het schoolklimaat bij ons op school is veilig. Dit is ook een van onze kernwaarden: veiligheid. Ook zijn 
de condities voor leren en ontwikkelen op orde. Ook de gegevens uit het tevredenheidsonderzoek, 
alsmede de klassenbezoeken en observaties in de dagelijkse praktijk, geven dit aan.  
De werkdruk is de afgelopen jaren regelmatig onderwerp van gesprek geweest. We hebben zelf 
maatregelen genomen, waar mogelijk. Bijvoorbeeld de administratieve last; wat is echt nodig, waar 
kunnen we vereenvoudigen. De werkdrukgelden worden jaarlijks effectief ingezet door onder andere 
een vakleerkracht voor de muzieklessen, gymles en/of ambulante tijd voor de leerkracht. We blijven 
aandacht houden voor de hoeveelheid werkdruk die op ons afkomt. Hoe kunnen we dit het beste 
organiseren? Waarom besteden we tijd aan bepaalde activiteiten? Als we blijven doen wat we nu 
doen, is dat de inspanning waard?  
De manier van vergaderen zouden we graag verder onderzoeken. Hoe kunnen we dit ook anders 
inrichten? Er zijn ontwikkelingen en mogelijkheden waarbij vergaderingen korter en efficiënter zijn. De 
avondactiviteiten zijn nihil. Oudergesprekken worden onder werktijd gepland. Organisatorische zaken 
en mededelingen worden opgenomen in de wekelijkse ‘teammemo’. Daarnaast werken we aan een 
compact ‘handboek’ waarin de afspraken van onze school staan.  
De ouderraad organiseert op de Jansenius de Vries de feesten en de activiteiten, waarbij het team de 
kaders aangeeft. Er is altijd minimaal een teamlid betrokken.  
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1.5 Conclusies 
 
Op basis van de evaluaties komen wij tot onderstaand totaaloverzicht en aanzien van de sterke 
punten, de zwakke punten, de kansen en de bedreigingen. 
 

 

 Belangrijkste 
sterkten school 

Belangrijkste zwakten 
school 

Belangrijkste kansen Belangrijkste 
bedreigingen  

P
e
d

a
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o

g
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c
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c
h
 

h
a
n
d

e
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Pedagogisch 
handelen. 
 
Onderwijstijd. 
 
Omgaan met 
uitgestelde aandacht. 
 
Klassenmanagement. 

Het geven van de volledige 
activerende directe 
instructie, inclusief het 
geven van feedback.  
 
Omgaan met 
niveauverschillen + bieden 
van de juiste differentiatie.  
 
Expliceren van hoge 
verwachtingen. 
 
Analyseren 
 
Verantwoordelijkheid geven 
aan leerlingen voor het 
eigen leerproces.  

Samenwerking en kennisdeling. 
 
Gezamenlijk besef van 
doelmatigheid. 
 
Professionele werkhouding team 
+ collegiale consultatie 
 
Specialismen en 
professionalisering.  
 
Borgen, handboek. 
 
Inzet van ICT.  
 
Activerende werkvormen 
inzetten. 

Personele 
wisselingen. 
 
Te veel en te 
snel willen.  
 
Afleiding door 
andere zaken 
die ook de 
aandacht 
vragen.  

A
a
n

b
o
d

 

Technisch lezen.  
 
Spelling.  
 
Begrijpend lezen.  
 
Goede methodes voor 
de kernvakken.  
 
Referentieniveaus.  

Engels 
 
Rekenen & Wiskunde 
 
Digitale vaardigheden 
ontwikkelen.  
 
Methode voor Sociaal 
Emotionele Ontwikkeling.  

Inzet ICT en didactiek:  
waardevol apps / digitale 
programma’s. 
 
Digitale verwerking van rekenen 
in combinatie met directe 
feedback. 
 
Keuzes durven maken in de 
methode.  
 
Zaakvakken goed wegzetten 
met de nieuwe methode. 

Financiën 

O
p
b
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n
g
s
te

n
 Kwaliteiten en ervaring 

van het team.  
 
Leerlingresultaten.  
 

Inzicht in welke leerlingen 
wel en niet profiteren van 
het onderwijsaanbod.  
 
 
 

Eigenaarschap van het team, 
kijken naar jezelf.  
 
Werken aan taakgerichtheid en 
eigenaarschap van leerlingen.  
 
Leren van elkaar als collega’s.  

Borgen van 
afspraken wordt 
niet altijd 
gedaan.  

S
c
h
o
o
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a
a
t/
c
o
n
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Schoolregels, 
veiligheid en 
organisatiestructuur.  
 
Tevredenheid 
leerlingen ouders en 
team.  
 
Rust en orde.  
 
Mate van 
betrokkenheid van het 
team en ouders. 
 
Moderne nieuwe 
digiborden. 
 
Communicatie 
schoolbreed: (team en 
ouders).  

Team is klein, maar er zijn 
wel veel taken. 
 
Regelmatig wisselingen in 
teamsamenstelling.  
 
Werkdrukbeleving.  
 
  
 

Nieuw vormgegeven rapport. 
 
Samenwerking met CBS de 
Rank in Warffum + kinderopvang 
(Kind H).  
 
Samen geschreven, nu samen 
uitdragen. 
 
Nieuw schoolgebouw in 
aanbouw.  
 
Leerlingengroei in plaats van 
krimp. 

Lerarentekort in 
de toekomst.  
 
Personele 
wisselingen die 
er wegens 
pensioen 
geweest zijn en 
ook komen.  
 
Nieuw 
schoolgebouw 
in aanbouw.  
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Hoofdstuk 2 
Huidige stand van zaken: aanbod, ondersteuning en kwaliteitszorg 
 
2.1 Aanbod 
 
De school gebruikt methodes en ander aanbod dat voldoet aan de kerndoelen. Er wordt voldoende tijd 
ingeroosterd voor het verwerven van de kennis en vaardigheden. De lestijden van zijn binnen de 
school afgesproken, met hierbij de differentiatie in tijd op basis van de leerresultaten. De leerlijn, 
leertijd, lesmodel, didactisch handelen, didactische strategieën, praktische afsprakendifferentiatie, 
organisatie, toetsing, professionalisering en streefdoelen zijn vastgesteld in de kwaliteitsdocumenten. 
Deze zijn te vinden in het ‘Handboek Jansenius de Vries’. Tweemaal per jaar bespreken we of de 
afspraken nog passend zijn bij onze doelstellingen, of dat er aanpassingen nodig zijn.  
 

Vakgebied Methode / Werkwijze Kerndoelen 
dekkend? 
 

Doorgaande lijn + 
afspraken 

Nederlands 
- Mondeling 
- Schriftelijk 
- Taalbeschouwing 

Onderbouw:  
Schatkist (08) 
 
Groep 3: 
Lijn 3 (18) 
 
Groep 4 t/m 8: 
Taal Actief (14) 
Estafette (10) 
Grip! (18) 
Blits (14) 

Ja Handleiding 
Kwaliteitsdocument 
Handboek 
ParnasSys Driestar 

Engels Groep 7 & 8: 
Take it Easy (13) 
 

Ja Handleiding 
Kwaliteitsdocument  
(in ontwikkeling)  

Rekenen & Wiskunde 
- Inzicht en handelen 
- Getallen & bewerkingen 
- Meten & meetkunde 

Onderbouw:  
Schatkist (08) 
Wereld in Getallen (12) 
 
Groep 3 t/m 8: 
Wereld in getallen (12) 
Met Sprongen Vooruit 

Ja Handleiding 
Kwaliteitsdocument 
Handboek 

Orientatie op de wereld 
- Mens & samenleving 
- Natuur & Techniek 
- Ruimte 
- Tijd 

Groep 3 t/m 8: 
Naut (20) 
Meander (20) 
Brandaan (20) 

Ja Handleiding 
Kwaliteitsdocument 
(in ontwikkeling) 

Kunstzinnige Oriëntatie Groep 1 t/m 8: 
Moet je doen (08) 

Ja Handleiding 
Cultuurcoordinator 

Bewegingsonderwijs Groep 1 t/m 8: 
Basislessen 
bewegingsonderwijs 
Vakleerkracht gymnastiek 

Ja  

Sociaal Emotionele 
Ontwikkeling 

Geen methode Ja Kwaliteitsdocument 
Handboek 
Zorgwijzer 

 
Het ICT-onderwijs is ondersteunend aan de bovenstaande vakken. Daarnaast werken wij aan een 
leerlijn digitale geletterdheid, samen met Basicly. Wij zijn bezig om hier beleid op te schrijven.  
De leerstof overstijgende doelen van ‘burgerschap en sociale integratie’ komen aan bod in de wereld 
oriënterende vakken en in de lessen HVO/GVO.  
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2.2 Systeem van ondersteuning (zorg en begeleiding) 
 

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband 20.01, het samenwerkingsverband voor 
de scholen in de provincie Groningen en gemeente Noordenveld. In het samenwerkingsverband zijn 
afspraken gemaakt over de basisondersteuning. Deze betreffen de preventieve en licht curatieve 
interventies, de onderwijsondersteuningsstructuur, het planmatig werken en de basiskwaliteit van het 
onderwijs. 

 
Basisondersteuning 
Het is de taak van onze school om goed onderwijs te geven aan alle leerlingen. Hierin staat het 
handelen van de leerkracht centraal. Het is immers de leerkracht die de ondersteuning en/of uitdaging 
aan de leerling kan bieden en die het snelst kan signaleren of een leerling iets extra’s nodig heeft. 
Om de leerkracht hierbij te ondersteunen heeft de school een duidelijke structuur en organisatie van 
de leerlingenzorg nodig. 
 
Een duidelijke structuur  
Voor een goede uitvoering heeft onze school een werkend systeem nodig, dat herkenbaar is in het 
dagelijks handelen van de leerkracht. Door dat systeem kunnen we vroegtijdig in kaart brengen welke 
leerlingen extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. 
 

 Leerkracht Interne begeleider Administratie Externe 
deskundig-heid 
en BOT7 

 

Groepsniveau 
 
Leerling niveau 

Leerkrachtniveau 
 
Groepsniveau 
 
Leerling niveau 

Korte zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
 
Individueel leerling dossier 
 
Ontwikkelings-perspectief 
 
 
 
 

Leerkracht-niveau 
 
Groepsniveau 
 
Leerling-niveau 

Onderzoeken 
 
 
 
 

Bronnen 
onderzoek. 
 
Leerstof-aanbod en 
leerlijnen. 
 
Vastlopen of 
opvallen. 
 
 

Kennis bezitten en 
beheersen van 
vaardigheden mbt 
onderzoeken, ontwikkeling 
van leerlingen en 
ondersteuning van 
leerkrachten. 
 
 
Onderzoeken welke 
behoeften er liggen bij 
leerkrachten. 
 

Bronnen: 
Methode-onafhankelijke 
toetsen 
Methodegebonden toetsen 
 
Observatie en gesprek 
 
Administreren in: 
 
Korte zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspectief 
 

Gedrags-
deskundige 
 
Ortho-pedagoog 
 
 
CJG: 
Jeugdver-
pleegkundige 
 
Logopedist 
 
Dokters-assistent 
 
Commerciële 
instanties: 
 
OCRN 
Molendrift 
Accare 
Lentis 
 
 
 
 

 
 
7 BOT is de afkorting voor Bovenschools Ondersteunings Team van L&E 

Stap in de 
HGW 
cyclus 
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Reflecteren Reflecteren mbv 
didactische 
driehoek. 

Kennis bezitten en 
beheersen van 
vaardigheden mbt 
onderzoeken, ontwikkeling 
van leerlingen en 
ondersteuning van 
leerkrachten. 
 
Reflecteren op eigen 
handelen mbt de leerkracht. 
 

Administreren in: 
 
Korte zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspectief 

Gedragsdes-
kundige 
 
Orthopeda-goog 
 
 

Doelen stellen 
en plannen 

Doelen en planning 
nav reflectie. 

Kennis bezitten en 
beheersen van 
vaardigheden mbt 
onderzoeken, ontwikkeling 
van leerlingen en 
ondersteuning van 
leerkrachten. 
 
Doelen stellen en plannen 
mbt de ontwikkeling van de 
leerkracht. 
 

Administreren in: 
 
Grote zorgcyclus 
 
Weekplanning 
 
Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspectief 

Gedragsdes-
kundige 
 
Orthopeda-goog 
 
 

Uitvoeren Pedagogisch, 
didactisch en 
organisatorisch 

Kennis bezitten en 
beheersen van 
vaardigheden mbt 
onderzoeken, ontwikkeling 
van leerlingen en 
ondersteuning van 
leerkrachten. 
 
Ondersteunen van de 
leerkracht. 
 

Administreren in: 
 
Weekplanning 

Gedragsdes-
kundige 
 
Orthopeda-goog 
 
 

Evalueren Evalueren van 
gepleegde 
interventies. 

Kennis bezitten en 
beheersen van 
vaardigheden mbt 
onderzoeken, ontwikkeling 
van leerlingen en 
ondersteuning van 
leerkrachten. 
 

Administreren in: 
 
Korte zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspectief 

Gedragsdes-
kundige 
 
Orthopeda-goog 
 
 

Controleren  Controleren of de 
permanente ontwikkeling 
van leerlingen voortgang 
boekt. 

Administreren in: 
 
Groepsbespreking 
 
Leerlingbespreking 

 

 
De leerkracht 

 
➢ De leerkracht onderzoekt 

Om in te kunnen spelen op de diverse behoeften van leerlingen, moet een leerkracht 
allereerst kunnen onderzoeken hoe kinderen leren. 
De leerkracht heeft hiervoor kennis van de leerlijnen en de en het daaraan gekoppelde 
leerstofaanbod nodig. Hierdoor kan de leerkracht nagaan waar kinderen vastlopen en 
analyseren waar de leerstof weer opgepakt moet worden. Daarbij is het ook van belang dat de 
leerkracht kennis heeft van de vakdidactiek. Als een kind stagneert bij rekenen zal het een 
andere didactiek vragen om het kind weer op de lijn te krijgen, dan bij begrijpend lezen. 
Het is belangrijk dat een leerkracht kan analyseren of kinderen uitvallen en waarom. De 
leerkracht kan hiervoor gebruik maken van de volgende bronnen: Methode-onafhankelijke 
toetsen, methode-gebonden toetsen, observaties en diagnostische gesprekken. 
 

➢ De leerkracht reflecteert 
De reflectie is erop gericht, om dat wat de leerkracht tijdens het onderzoek te weten is 
gekomen, in verband te brengen met haar handelen. Daarbij gebruikt de leerkracht de 
‘didactische driehoek’. Deze driehoek wordt gevormd door de volgende elementen: 
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▪ Kennis van de manier waarop de leerling leert (als deze leerling zo leert, wat heeft hij dan 
van mij nodig?) 

▪ Reflectie op eigen handelen  
▪ Kenmerken van de vakdidactiek (Hoe heb ik materialen ingezet, welke uitleg gegeven?) 

 
➢ De leerkracht stelt doelen en plant 

De leerkracht stelt doelen naar aanleiding van zijn onderzoek en  reflectie en plant deze in. In 
de planning wordt bekeken hoe dit te organiseren is, om het doel te behalen. 
 

➢ De leerkracht voert uit 
De leerkracht voert de planning uit. In de uitvoering zorgt de leerkracht voor de juiste 
organisatie, didactiek en/of pedagogische benadering. 
 

➢ De leerkracht evalueert 
De leerkracht evalueert of de gepleegde interventies succesvol zijn geweest. Met de evaluatie 
begint soms weer een nieuwe cyclus van onderzoek. 
 

De leerkracht heeft in alle gevallen de primaire verantwoordelijkheid voor de leerling. 
 

De intern begeleider 
 

➢ De intern begeleider onderzoekt 
Om leerkrachten goed te kunnen begeleiden is het belangrijk dat de IB-er zelf in staat zijn om 
de vijf fases van de zorgcyclus te doorlopen. De IB-er moet de kennis en vaardigheden 
bezitten om deze cyclus bij leerlingen uit te voeren maar ook bij leerkrachten. Daar zal met 
name de focus op liggen. 
De intern begeleider onderzoekt welke behoeften er liggen bij de leerkrachten door middel van 
monitoring en gespreksvoering.  
 

➢ De intern begeleider reflecteert 
Om leerkrachten goed te kunnen begeleiden is het belangrijk om te weten op welke manier de 
leerkracht leert en welke indicatoren van de kijkwijzer worden beheerst. De intern begeleider 
gaat na wat dit betekent voor het handelen van de intern begeleider. 
 

➢ De intern begeleider stelt doelen en plant 
De intern begeleider stelt doelen naar aanleiding van haar onderzoek en  reflectie en plant 
deze in. In de planning wordt bekeken hoe dit te organiseren is, om het doel te behalen. 
 

➢ De intern begeleider voert uit 
De intern begeleider voert de planning uit. In de uitvoering zorgt de intern begeleider voor de 
juiste organisatie en benadering op leerstijl. 
 

➢ De intern begeleider evalueert 
De intern begeleider evalueert of de gepleegde interventies succesvol zijn geweest. Met de 
evaluatie begint soms weer een nieuwe cyclus van onderzoek. 
 

➢ De intern begeleider controleert 
De intern begeleider zorgt dat hij een globaal overzicht heeft van de ontwikkeling van alle 
leerlingen en zorgt dat tijdig ingegrepen wordt waar dat nodig is. De groepsbespreking is hier 
een moment voor. In principe is de leerkracht verantwoordelijk voor de leerling en voert uit, de 
IB-er coacht en controleert.  
 

Om de kwaliteit van de leerlingenzorg niet afhankelijk te laten zijn van één persoon moeten de actuele 
werkzaamheden van de intern begeleider bekend zijn bij meerdere personen binnen de school.  
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Administratie 
Alle administratie die de leerkracht bijhoudt , moet eraan bijdragen dat de leerkracht de vijf fases van 
de leerlingenzorg uitvoert. De functionaliteit, toegankelijkheid en overdraagbaarheid van de gegevens 
en onderbouwingen zijn het uitgangspunt.  

 
Korte zorgcyclus 
De korte zorgcyclus is de administratie behorend bij het dagelijkse onderzoek dat de leerkracht 
verricht op leerling- en/of groepsniveau. De leerkracht noteert waar een leerling of groep in opvalt of 
uitvalt. Dit doet de leerkracht door te kijken naar vaardigheden, vakdidactiek en leerstijl. De leerkracht 
gebruikt hiervoor de methode-onafhankelijke toetsen, de methodegebonden toetsen, de observaties 
en gesprekken. 
De leerkracht beschrijft  hier ook de reflectie/onderbouwing met betrekking tot haar eigen handelen en 
de evaluatie naar aanleiding van de gepleegde interventies. 

 
Grote zorgcyclus 
De grote zorgcyclus is de administratie behorend bij de lange termijn planning. De leerkracht noteert 
naar aanleiding van de korte zorgcyclus welke afwijkende /extra doelen gesteld worden voor een 
leerling of een groepje leerlingen. Deze planning staat in relatie met de korte zorgcyclus en de 
weekplanning. Naderhand wordt de evaluatie beschreven in de grote zorgcyclus aan de hand van de 
bevindingen in de korte zorgcyclus. 

 
Groepsbespreking 
De groepsbesprekingen worden minimaal drie maal per jaar gehouden. 
In de groepsbespreking worden de resultaten van de groep geëvalueerd aan de hand van de 
methode-onafhankelijke toetsen (sociaal-emotioneel, de midden- en eindtoetsen). De leerkracht 
reflecteert op het pedagogisch handelen, de vakdidactiek en de organisatie. Uitkomsten van deze 
reflectie worden opgenomen in de grote zorgcyclus. 
Op leerlingenniveau worden de resultaten van de methode-onafhankelijke toetsen naast de resultaten 
van de methode-gebonden toetsen gelegd en de bevindingen uit de korte zorgcyclus. Dit geldt alleen 
voor de leerlingen die niet profiteren van het aanbod dat beschreven staat in de grote zorgcyclus. Met 
de intern begeleider wordt besproken wat onderzocht moet worden of welke interventies ingezet 
moeten worden en de leerkracht legt dit vast. 
Op deze manier blijft de intern begeleider globaal op de hoogte van de ontwikkeling van de leerlingen. 

 
Leerlingbespreking 
Op het moment dat de leerkracht  vastloopt in een van de fases van de leerlingenzorg kan hij een 
leerling bespreken met de intern begeleider. Samen bespreken zij wat de vervolgstappen zullen zijn. 

 
Weekplanning 
De planning die de leerkracht maakt om de gestelde doelen te halen staat genoteerd in de 
weekplanning. Deze zit in de groepsmap.  

 
Individueel leerling dossier 
Dit dossier bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Leerlingengegevens in de leerlingenmap die de leerkracht bijhoudt. 
- Leerlingendossier in ParnasSys waarin toets gegevens, oudergesprekken, overige notities en 

een eventueel ontwikkelingsperspectief opgeslagen zijn 
- De gescande leerlijnengegevens.  

 
Ontwikkelingsperspectief/eigen leerlijn 
Leerlingen die vanwege hun beperktere capaciteiten niet het volledige reguliere curriculum van de 
school kunnen volgen krijgen een eigen leerlijn. Hiervoor moet vastgesteld zijn dat de leerachterstand 
veroorzaakt is door een kindkenmerk en niet door een schoolkenmerk. 
De school wil dat deze leerlingen zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen. Uitstroom en 
tussendoelen worden bepaald en geëvalueerd. De vijf fases van leerlingenzorg worden beschreven in 
het ontwikkelingsperspectief zodat het onderwijs passend gegeven wordt op de onderwijsbehoefte 
van deze leerling. 
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Externe deskundigheid 
Een extern deskundige (bovenschoolsondersteuningteam [BOT] of eventueel een andere) wordt 
ingezet om de leerkracht te ondersteunen in één of meerdere fases van de zorgcyclus. Dit kan 
bijvoorbeeld bij de onderzoeksvraag maar ook bij de uitvoering of de evaluatie. 

 
De schoolleider/directeur 
Een krachtig schoolleider /directeur ondersteunt de onderwijsondersteuningsstructuur door de 
ontwikkeling van kinderen als zijn primaire verantwoordelijkheid te zien. Zij heeft zicht op de 
ontwikkeling en de resultaten van het pedagogisch-didactisch handelen in de school. Hij maakt 
daarvoor gebruik van data en heeft een onderzoeksmatige houding. Hij doorloopt ook de cyclus van 
onderzoeken, reflecteren, doelen stellen en plannen, uitvoeren en evalueren met zijn team. 
Een schoolleider/directeur stelt op basis van een scherpe analyse de doelen voor de 
onderwijsresultaten. Hij inspireert het team door zich maximaal in te spannen om de doelen te 
realiseren. Op grond van zijn analyse geeft hij daarnaast vorm en inhoud aan de ondersteuning die 
leerkrachten nodig hebben bij de ontwikkeling van het pedagogisch –didactisch handelen en het 
verkrijgen van een onderzoekende houding bij het team.  
Een schoolleider past zijn personeelsbeleid hierop aan door middel van een gesprekkencyclus die 
aansluit op het schoolbeleid met de daarin gestelde doelen. 
Om de kwaliteit van de school en de daarmee samenhangende leerlingenzorg niet afhankelijk te laten 
zijn van één persoon moeten de actuele werkzaamheden van de schoolleider/directeur bekend zijn bij 
meerdere personen binnen de school.  

 
Passend Onderwijs 
Met Passend Onderwijs streven we ernaar dat elk kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar 
talenten en beperkingen past. Bij voorkeur gebeurt dit zoveel mogelijk dichtbij huis, in de klas en in de 
wijk. Schoolbesturen krijgen daarom de plicht om elke leerling een passende onderwijsplek te bieden. 
Om dit te kunnen realiseren werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Ons 
bestuur valt onder het samenwerkingsverband 20.01. 
Om elke leerling een passende onderwijsplek te kunnen bieden heeft iedere school binnen het 
bestuur in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven aan welke kinderen het een plek kan 
bieden. Plaatsing van kinderen gebeurt bij voorkeur dichtbij huis. Daarvoor is het belangrijk te weten 
met welke populatie een school te maken heeft. Een school kan zijn onderwijs hierop inrichten. 
De leerling populatie rondom de Jansenius de Vries is divers. Deze staat beschreven in paragraaf 1.2. 
Het BOT biedt arrangementen aan op sociaal emotioneel gebied, maar ook op het leren, 
taalachterstanden en hoogbegaafdheid  
 
Interne ondersteuning 
Twee maal per jaar zijn er zogenoemde routinggesprekken tussen de IB-er en het BOT. De acties die 
daaruit voortkomen kunnen leiden tot extra (interne) ondersteuning.  

 
Externe ondersteuning 
De leerlingen die op het gebied van slechtziendheid (cluster 1) en taalachterstanden (cluster 2) in 
aanmerking komen, krijgen –passend bij de ontwikkeling- extra ondersteuning.  
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2.3 Kwaliteitszorg 
 
Handboek 
Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijsbeleid van onze school vormgeven. Binnen 
L&E PO werken we gezamenlijk aan kwalitatief goed onderwijs. Om die kwaliteit te waarborgen, 
hebben we sectorbreed een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het 
Handboek Kwaliteit en vormt de uitwerking van onze visie op kwaliteitszorg8.  De kern is dat we elkaar 
scherp houden op de dingen die we doen en dat we regelmatig stil staan bij wat we doen. De scholen 
afzonderlijk evalueren frequent de opbrengsten van het onderwijs in relatie tot het 
onderwijsleerproces. De uitkomsten van deze evaluaties worden geagendeerd in de 
voortgangsrapportages en –gesprekken met het bevoegd gezag.  

 
Evaluatie onderwijs en leren 
Het gaat dus niet alleen om het evalueren van de opbrengsten, die we behalen met de leerlingen, 
maar ook om andere zaken: leerstofinhouden, tijd, schoolklimaat, uitleg door leerkrachten, afstemming 
op de mogelijkheden van de leerlingen, in- en externe communicatie, contact met ouders en 
aansturing van de organisatie. Deze evaluaties worden volgens een vast stramien uitgevoerd en op 
vaste, vooraf geplande tijdstippen gehouden en er wordt gebruik gemaakt van objectieve evaluatie-
instrumenten. 
 
De cyclus van kwaliteitszorg op de Jansenius de Vries bestaat uit een drietal stappen: 

➢ Het bepalen van de doelen die de school nastreeft; 
➢ Het vaststellen in hoeverre deze doelen worden gerealiseerd; 
➢ Het uitvoeren van verbeteracties om de doelen alsnog te behalen. 

 
In de eerste stap worden de doelen bepaald die de school nastreeft die vanuit een heldere visie en 
missie zijn afgeleid (zie paragraaf 1.1; missie en visie). 

 
Voor de tweede stap van de cyclus, evalueert de school haar beleidsvoornemens. Nog geen 
gemeengoed is het dat de school onderzoekend reflecteert op haar schoolbeleid, door middel van een 
kwalitatief hoogwaardige, integrale zelfevaluatie (zie paragraaf 3.1; schoolklimaat/condities ). In een 
dergelijke zelfevaluatie gebruikt de school verschillende instrumenten9. De komende 
schoolplanperiode zal de school, in samenwerking met de RuG/AOS een drietal zelfevaluatie 
uitvoeren. De eerste twee zullen een zelfgekozen onderwerp nader uitdiepen, de derde bevat als 
centrale onderzoeksvraag: wat is de actuele stand van de kwaliteit van het onderwijs. De uitkomsten 
van die zelfevaluatie zijn in verband te brengen met de zelfevaluatie uit 2017, die deze vraag ook 
centraal had staan.  

 
De tweede stap van de zelfevaluatie sluit af met het formuleren van beleidsvoornemens. De derde 
stap in de cyclus van kwaliteitszorg werkt die beleidsvoornemens uit in concrete doelen en voorziet in 
interventies en strak uitgelijnde implementatiestappen om de gewenste kwaliteitsverbetering 
daadwerkelijk te realiseren. Evaluaties, de zogenoemde periodieke schoolbezoeken, moeten er voor 
zorgen dat de school op koers blijft en dat het verbeterproces op tempo blijft. 

 
Naast kwaliteitsverbetering is kwaliteitshandhaving van belang: borging. De Jansenius de Vries school 
onderscheidt passieve en actieve borging. Passieve borging is het vastleggen van afspraken, regels, 
planning, toetsafnames, werkwijzen en dergelijke. Deze afspraken zijn te vinden in het handboek.  
Actieve borging is het systematisch controleren of de afspraken worden nageleefd. In de afspraken 
staat beschreven op welke wijze, met welke frequentie en wie de actieve borging uitvoert. Van alle 
borgingsactiviteiten vindt op schoolniveau een terugkoppeling plaats, eventueel wordt meteen 
aangeven hoe een tekortkoming wordt hersteld.  

 

 
 
8 Zelfevaluatie, vliegwiel voor schoolontwikkeling en motor voor kwaliteitsbestendiging (september 2016) 
9 Zie 1.4 interne sterkte- en zwakteanalyse 
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Ten slotte heeft een aantal onderdelen van het gemeenschappelijk pedagogisch didactisch handelen 
permanent onderhoud nodig. Je zou kunnen zeggen dat deze onderdelen nooit in een fase van 
borging komen, maar zich voortdurend in de implementatiefase bevinden.  
 
Didactisch handelen 
Een leerkracht moet de vakinhoud en -didactiek van meerdere vakken geïnternaliseerd hebben. Het 
uitvoeren van dit brede curriculum is complex, zeker ook omdat de inzichten vanuit de didactiek aan 
verandering onderhevig zijn. De instructievaardigheden van leerkrachten10 staan permanent onder de 
aandacht van de school. Het gaat daarbij om algemene instructievaardigheden, maar ook om kennis 
en vaardigheden die per vakgebied benodigd zijn. Dit vraagt van de school continue reflectie op de 
bestaande werkwijzen. Ze bepaalt steeds welke onderdelen van de instructie (hernieuwde) aandacht 
krijgen, welk vakgebied daarbij centraal staat en hoe er in de komende periode aan die onderdelen 
gewerkt wordt. 

 
Onze school heeft een leerlingenpopulatie met uiteenlopende niveaus en achtergronden. 
Leerkrachten geven dan ook les op verschillende niveaus. Het is hun taak om het onderwijs zo goed 
mogelijk af te stemmen op de verschillende behoeften. Dit is niet gemakkelijk, zeker niet omdat de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen per vakgebied verschillen. Leerkrachten hebben de kennis en 
vaardigheden nodig om te kunnen analyseren hoe kinderen leren, om te reflecteren op hun eigen 
handelen en te bepalen wat leerlingen van de leerkracht nodig hebben om hun doelen te gaan halen. 
Het verkrijgen en onderhouden van deze vaardigheden gaat niet vanzelf. Leerkrachten hebben hier de 
juiste ondersteuning bij nodig en mogelijkheden om te oefenen en te trainen. Verder is permanent 
onderhoud voor dit onderdeel noodzakelijk; dit is opgenomen in het jaarplan van de school. 

 
Schoolklimaat 
We streven naar een veilig schoolklimaat. Om kinderen te helpen bij het ontwikkelen van hun sociaal-
emotionele vaardigheden maken we momenteel geen gebruik van een methode. Wel wordt de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen systematisch gevolgd. Hiervoor maken wij gebrui 
van ‘Zien!’. Elk jaar nemen we een enquête af bij de leerlingen van groep 5 tot en met 8. In deze 
vragenlijst staat een veilig klimaat, pestgedrag en omgangsvormen centraal. Ook het personeel wordt 
eens in de twee jaar gevraagd naar hun welbevinden en veiligheidsbeleving. Indien uit deze 
onderzoeken blijkt dat we ons beleid moeten bijstellen, zullen we dit uiteraard doen.  

 
Evaluatie opbrengsten 
We gebruiken de volgende evaluatie-instrumenten ten aanzien van de opbrengsten: methode 
gebonden toetsen, methode onafhankelijke toetsen en observaties. Voor de methode-onafhankelijke 
toetsen maken wij gebruik van de systematiek van het Cito leerlingvolgsysteem. Voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de leerlingen gebruiken we ‘Zien!’. Daarnaast worden door de 
leerkrachten ook eigen (gerichte) observaties uitgevoerd. 

 
Elke school heeft een toetskalender waarop aangegeven staat wanneer welke toets wordt afgenomen. 
De toetsen worden geanalyseerd en verwerkt in het aanbod voor de komende periode. De toetsen 
worden volgens het toetsprotocol afgenomen, hierin zijn de eisen die in de handleiding staan en 
schooleigen afspraken verwerkt.  

 
De uitkomsten van de toetsen worden besproken en geëvalueerd door leerkracht en intern begeleider. 
Dit wordt gedaan op individueel-, groeps-, en schoolniveau. De uitkomsten van de toetsen worden 
vergeleken met de geldende landelijke norm en de eigen norm. Hierbij  zijn zowel de Cito-normen, 
referentieniveaus en (indien voorhanden) leerwinst voor ons belangrijke onderzoeksperspectieven. 
Daarnaast worden trendanalyses gemaakt om na te gaan op welke wijze de opbrengsten zich 
ontwikkelen. Dit is een belangrijke factor om eventuele verbeteractiviteiten in gang te zetten. Echter 
niet voordat er een integraal onderzoek(je) –een zelfevaluatie-  aan vooraf is gegaan. De opbrengsten 
worden dan in samenhang gebracht met het aanbod, tijd, leerkracht handelen, ondersteuning en de 
condities.  

 
 
10 Indicator 4 en 5 uit de Kijkwijzer L&E 
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Bewaking van de kwaliteit van de school door het bevoegd gezag 
De bewaking van de kwaliteit van de school door het bestuur loopt via de lijn schoolplan – jaarplan, de 
periodieke schoolbezoeken en op basis van uitkomsten van evaluaties (Q-gesprekken).  
De informatie voor het schoolplan wordt onder andere geleverd door de evaluatie van het vorige 
schoolplan en de zelfevaluatie. Het schoolplan wordt vertaald in jaarplannen. Elk jaar maakt de school 
een jaarplan waarin de doelen voor dat schooljaar worden opgenomen. De evaluatie van het jaarplan 
vindt in eerste instantie plaats met het team. De resultaten hiervan worden weergegeven in een 
rapportage, die besproken wordt in een periodiek schoolbezoek.  

 
In de gesprekken komen de volgende onderdelen aan de orde ten aanzien van onderwijs en kwaliteit: 

➢ Jaarplan, waarin in ieder geval zijn opgenomen de gewenste resultaten en de voortgang; 
➢ Leerlingaantallen en prognoses; 
➢ Beoordeling inspectie in het kader van het toezichtarrangement; 
➢ Resultaten op de tussentoetsen van het leerlingvolgsysteem; 
➢ Resultaten Cito-eindtoets, referentieniveaus en leerwinst;  
➢ Uitkomsten andere instrumenten (bijv. audit, oudertevredenheid, leerlingen); 
➢ Uitkomsten van de kijkwijzer op schoolniveau  

Ten aanzien van de andere domeinen worden onderdelen besproken als realisatie begroting, 
verzuimpercentage personeel, scholing en de voortgang van de gesprekkencyclus.  
 
De gegevens van alle scholen worden sectorbreed opgenomen in het jaarverslag en bij 
bijzonderheden in het PO Journaal dat periodiek verschijnt voor de leden van het Algemeen Bestuur. 
De directeur-bestuurder  rapporteert aan het Algemeen bestuur over de behaalde resultaten. 
 
 
2.4 Sociale Veiligheid  
 
Een veilige omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er een prettige sfeer op 
school is. Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal en agressie worden 
voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden.  
 
Aanpak pesten: wet Veiligheid op school 
De wet Veiligheid op school heeft als doel dat scholen zich inspannen om pesten tegen te gaan en dat 
scholen zorgen voor sociale veiligheid. In de wet staat dat scholen: 

➢ Een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren. 
➢ Twee taken binnen het onderwijsteam moeten beleggen. Er moet een aanspreekpunt zijn 

waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het pestbeleid op  school 
coördineren. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet.  

➢ De beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen moeten volgen. De bedoeling 
hiervan is dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school. 

 
Verantwoordelijkheden scholen 
De scholen van schoolbestuur Lauwers en Eems hebben in de notitie Sociale Veiligheid, Pedagogisch 
Klimaat, Burgerschap en Integratie en/of in hun schoolplan en schoolgids beschreven: 
De taken van  de vertrouwenspersoon en hoe die persoon te vinden, de pestpreventie, het 
programma sociaal-emotionele ontwikkeling, hoe incidenten  worden geregistreerd en afgehandeld,  
de regeling schorsen, verwijderen, de time-out regeling, de meldcode en meldplicht (verbeterd per 1 
januari 2019), de klachtenregeling, hoe de veiligheidsbeleving van de leerlingen wordt gemeten en 
hoe de school zich daarover te verantwoordt naar de inspectie. 
 
Verklaring Omtrent het Gedrag voor onderwijspersoneel 
Alle nieuwe medewerkers en vrijwilligers moeten een Verklaring omtrent het Gedrag overleggen. 
Hieruit blijkt of er belemmeringen zijn om in de nieuwe functie aan de slag te gaan.  
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2.5  Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding 
 
Schoolbestuur Lauwers en Eems, sector PO streeft naar een zo evenwichtig mogelijke samenstelling 
van het personeelsbestand en het management. 
In het onderwijs werken veel vrouwen, maar weinigen daarvan hebben een leidinggevende functie. 
Op peildatum 7 januari 2019 bestaat de leiding van de 17 scholen uit vijf mannelijke en twee 
vrouwelijke schooldirecteuren. Op meerdere scholen is in onze organisatie een schoolleider 
werkzaam. In totaal zijn dit momenteel één mannelijke en zeven vrouwelijke schoolleiders.  
Bij elkaar opgeteld is het percentage vrouwen in de schoolleiding daarmee 56%. 
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Hoofdstuk 3 
Uitwerking beleidsvoornemens  
 
In hoofdstuk I is de SWOT, de sterkte zwakte analyse, kansen en bedreigingen (zie paragraaf 1.5; 
conclusies), tot stand gekomen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat de school de komende 
periode gaat doen om planmatig een kwaliteitsslag te bewerkstelligen. De beleidsvoornemens zijn 
voor wat het pedagogisch didactisch handelen betreft geformuleerd in termen van geoperationaliseerd 
leerkrachtgedrag, teneinde een koppeling te kunnen maken met personeelsbeleid. Elders is het meer 
beschrijvend.  
 
 
3.1 Beleidsvoornemens 2020 - 2023 
 
Pedagogisch-didactisch handelen: 
Een goed pedagogisch- didactisch handelen kenmerkt zich door kennis van de leerling, het leren en 
het beheersen en toepassen van vaardigheden. Het observatie-instrument L&E geeft richtlijnen voor 
het juiste handelen, een overzicht van de vaardigheden, alsmede tips voor verbetering. 
 
Wij zullen ons de komende periode richten op de leerkracht die:  

- Het een effectieve instructie geeft.  
- Analyseert waarom leerlingen uitvallen en opvallen en reflecteert op het eigen handelen. 

Daarbij wordt de verwerking van de stof afgestemd om de leerling.  Er wordt gepland en 
geregistreerd naar aanleiding van analyse en reflectie. 

- Blijk geeft van expliciet hoge verwachtingen. 
- Hanteert bij de uitleg werkvormen die leerlingen activeren en de betrokkenheid groot is.   
- Duidelijk maakt hoe de lessen inhoudelijk aansluiten bij andere lessen en weten ‘waarom’ je 

de dingen doet die je doet.  
- Alle leerlingen bij de les betrekt en hen op het puntje van hun stoel laat zitten. 
- Leerlingen hardop laat denken en daarbij verantwoordelijkheid geeft aan de leerlingen en het 

eigen leerproces.  
- Een professionele houding heeft en leert van elkaar door middel van collegiale consultatie.  
- Inhoudelijke feedback geeft aan de leerlingen. 
- Inzicht heeft in welke leerlingen wel en niet profiteren van het onderwijsaanbod.  
- Weet wat zijn of haar sterke kanten zijn en werkt aan ontwikkelpunten.  

 
Aanbod: 
Op de Jansenius de Vries school zal in de onderbouw de aandacht gaan naar het werken met nieuwe 
leerlijnen. De onderzoekende periode is afgerond en er is gekozen voor ParnasSys Driestar. Nu zal er 
een implementatie, scholing en borging plaats moeten gaan vinden om dit een plek te geven binnen 
de school. Er zal speciale aandacht blijven voor dit aanbod. Er moet worden toegesneden op de 
doelen van het SLO en passen bij onze leerlingenpopulatie.  
 
Voor de gehele school willen we onderzoeken hoe we ons (reken)onderwijs kunnen verbeteren en wat 
hier voor nodig is. Op pedagogisch didactisch gebied is dit helder, maar we zouden graag willen 
werken met een systeem waarbij de leerlingen directe feedback krijgen tijdens het maken van 
opdrachten. We trachten dat hierdoor ook het eigenaarschap van de leerlingen groter wordt en er voor 
de leerkracht beter kan worden ingespeeld op niveauverschillen.  
Schoolbreed pakken we ook de digitale geletterdheid op. In samenwerking met een buddy van Basicly 
gaan we een visie ontwikkeling op dit gebied en willen we ervoor zorgen dat dit uiteindelijk 
geïntegreerd is binnen ons onderwijs. Het platform van Basicly is hierbij een aanvulling.  
Engels wordt onderwezen in groep 7 en 8 bij ons op school. Wij willen inzetten op een stevige basis 
voor het voortgezet onderwijs en moeten daarbij kijken naar ons aanbod. Dit zal in een van de jaren 
centraal staan.  
 
In het schooljaar 2019 - 2020 is er gestart met het herzien van de kwaliteitsdocumenten per 
vakgebied. Om een lijn door de school te creëren en te voorkomen dat ‘iedereen zijn eigen ding doet’ 
blijft hier structureel aandacht voor. Het borgen van afspraken, op één plek, moet een gewoonte 
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worden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de net nieuw aangeschafte methode voor wereld oriëntatie. 
Die lijn mag er ook meer komen op het gebied van het eigenaarschap van de leerlingen. We zouden 
graag zien dat onze leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn en zichtzelf verantwoordelijk voelen voor de 
dingen die ze doen en de doelen die ze zichzelf stellen.  
 
Schoolklimaat/ condities: 
De betrokkenheid van de ouders bij de school is groot. Onze school is de kern van het dorp, waar veel 
mensen samen komen. De samenwerking met de andere school in het dorp is summier. Doordat er bij 
ons op school geen sprake is van ‘krimp’, maar van ‘groei’ is hier geen noodzaak, maar is meer 
samenwerking wel wenselijk, ook gezien de nieuwbouw. Wij denken dat meer samenwerking met 
C.B.S. de Rank kan zorgen voor meer verbondenheid in het dorp.  
 
Op de Jansenius heerst veel rust en orde. Dit is een basis die er staat, waar aandacht aan wordt 
besteed door de leerkrachten, maar niet in één lijn door de school gaat. Wij zouden graag toe gaan 
naar één lijn op sociaal emotioneel gebied, door te gaan werken met een programma die ons houvast 
en duidelijkheid biedt.  
 
In 2020 vinden de eerste grote wisselingen plaats binnen het team. De kennis en ervaring die 
‘verdwijnt’ moet weer goed worden ingevuld en opgepakt. Deze teamwisselingen die plaatsvinden en 
in de nabije toekomst ook aan de orde zullen zijn moeten zó opgepakt worden dat er een balans is in 
leeftijd, kennis en ervaring. We streven naar een team die er samen voor gaat en de visie van de 
school draagt zoals deze recent is vormgegeven.  
 
Opbrengsten: 
De opbrengsten zijn voldoende te noemen binnen de school (op 2018 na). Wij gaan ons ontwikkelen 
in het analyseren op kindniveau. Waarom valt een leerling uit? En wat gaan we daar aan doen? 
Wanneer we antwoord kunnen geven op deze vragen hebben we meer inzicht in de individuele 
leerling en weten we waar een kind wel en niet van kan profiteren met betrekking tot het 
onderwijsaanbod. Hiervoor nemen we de resultaten van januari 2021 en juni 2021. 
 
 
3.2 Fasering van de beleidsvoornemens 2020-2023  
 
De in de vorige paragraaf genoemde beleidsvoornemens voeren wij in de komende vier jaar uit. Deze 
beleidsvoornemens zijn vervolgens, volgens de indeling van de vorige paragraaf, geclusterd in een 
aantal doelen. Bij elk van die doelen is voor het verkrijgen van een concretere voorstelling van 
hetgeen voor ogen staat, een aantal richtinggevende activiteiten beschreven.  In onderstaande matrix 
staat in welk schooljaar met welk doel wordt gestart. Horizontaal is dus de tijdsfasering inzichtelijk 
gemaakt, verticaal wat er per schooljaar aan de orde komt. De doelen per schooljaar, per kolom, 
moeten jaarlijks uitgewerkt worden in een schooljaarplan (een uitwerking van de doelen in prestatie-
indicatoren, tekens voorzien van bondige, strak uitgelijnde implementatiestappen met evaluatie- en 
borgingsvoorstellen. In deze schooljaarplannen zal de samenhang tussen de verschillende 
onderdelen (didactiek, aanbod, afstemming en condities) zichtbaar zijn.  

 
Op basis van evaluaties kan blijken dat aanpassingen noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken.   
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 Doelstellingen en activiteiten 20-
21 

21-
22 

22-
23 

Pedagogisch 
didactisch 
handelen 

Doel: Deskundigheidsbevordering van leerkrachtvaardigheden: 2e complexiteit. (Indicator 4 en 9) 
De leerkrachten kennen het observatie instrument van L&E en werken aan hun eigen 
ontwikkelpunten. Leerkrachten weten de leerlingen te activeren, gebruiken coöperatieve werkvormen 
en hebben zicht op waar leerlingen op uit- of opvallen en spelen daar op in.  
Actie: Collegiale consultatie, individuele ontwikkelpunten, reflectieve leergesprekken, begeleiding 
door een deskundige, systematische klassenbezoeken en gesprekken.  
 
 
Doel: Deskundigheidsbevordering van leerkrachtvaardigheden: 3e complexiteit. (Indicator 5) 
De leerkrachten vullen bovenstaande doelen aan met waardevolle feedback aan- en tussen 
leerlingen, maar ook onderling als collega’s (professionele cultuur), de inhoudelijke opbouw van 
lessen kan worden overgebracht aan leerlingen, alle leerlingen zijn actief betrokken bij de lessen en 
hebben inzicht in hun eigen handelen (leerkracht en leerling). Tevens worden er verschillende 
activerende werkvormen gebruikt. De leerkrachten halen uit de analyse ‘waarom’ een leerling uitvalt.  
Actie: Collegiale consultatie, individuele ontwikkelpunten, reflectieve leergesprekken, begeleiding 
door een deskundige, systematische klassenbezoeken en gesprekken.  
 
Doel: Hoe verwachtingen, altijd toewerken naar complexiteit 4! Dat is je einddoel.  
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 x 

 
 
 

 
 

Aanbod Doel: Doorgaande lijn in het aanbod van de basisvaardigheden (rekenen, taal, (begrijpend) lezen) 
binnen de school. 
Acties: Kwaliteitsgesprekken voeren met elkaar en dit borgen. Dit op het gebied van didactiek, 
aanbod, zorg, begeleiding en ICT.  
 
Doel: Rekenonderwijs optimaliseren en beter inspelen op de behoeftes van de leerlingen.  
Actie: Onderzoeken hoe het er nu voor staat en waar verbetering kan komen. Hoe vergroten we 
eigenaarschap van de leerlingen en kunnen we de leerlingen voorzien van directe feedback. 
Meenemen: levelboxen, gedifferentieerd werken, automatiseren, sprongen vooruit.  
 
Doel: Implementatie Naut, Meander en Brandaan, inclusief borging.   
Actie: Kwaliteitsgesprekken voeren met elkaar en dit borgen. Dit op het gebied van didactiek, aanbod, 
zorg, begeleiding en ICT. Ook topografie meegenomen.  
 
Doel: ICT basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking 
wegzetten binnen ons dagelijkse onderwijs.  
Actie: In samenwerking met Basicly een visie vormen op het gebied van digitale geletterdheid en dit 
integreren in ons onderwijs. We verdiepen ons in de doelen en doorgaande lijn. Inrichtingsplan 
maken en uitvoeren.  
 
Doel: Kleuteronderwijs optimaliseren met betrekking tot de uitwerking en leerlijnen.  
Actie: Implementatie Driestar, scholing, borgen, onderzoekende houding.  
 
Doel: Kwaliteitsslag binnen het vak Engels 
Actie: Groep overstijgend / leerkracht overstijgend werken, kwaliteitsgesprekken voeren met elkaar 
en dit borgen, uitbreiding naar eerdere groep dan groep 7, onderzoek doen met betrekking tot hoe het 
er nu voor staat en waar verbetering kan komen. 
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Opbrengsten Doel: Dieper analyseren op kindniveau en de juiste interventies kiezen.  
Actie: Collegiale consultatie, reflectieve leergesprekken, begeleiding door een deskundige. 
 
Doel: Onderzoeksvaardigheden verder ontwikkelen 
Actie: Scholing, reflectieve gesprekken.  

x 
 
 
 
 

x x 
 
 
x 
 

Schoolklimaat  
condities 

Doel: Vorming IKC Warffum + samenwerking CBS de Rank + samenwerking PSZ 
Actie: Programma gezamenlijk volgen, onderzoek naar mogelijk partnerschap, raakvlakken zoeken. 
 
Doel: Meer eigenaarschap meegeven aan onze leerlingen.  
Actie: Kwaliteitsgesprekken voeren met elkaar en dit borgen, het inzetten van Stippe Stappen en de 
kwaliteit van kind gesprekken, kennen van de executieve functies.  
 
Doel: Een doorgaande lijn in de sociaal emotionele vorming.  
Actie: Onderzoeken of er een methode is die past bij onze manier van werken. 
 
Doel: Effectief vergaderen.  
Actie: Onderzoeken bij andere scholen, leerKRACHT nader onderzoeken, scrumbord.  
 
Doel: Optimaal gebruik maken van de nieuwe digiborden 
Actie: Scholing 
 
Doel: Opstellen cultuurplan + implementeren. 
Actie: Coördinator schrijft beleid, onderzoekt en implementeert met het team.  
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Hoofdstuk 4 
 
 
Bijlagen  
 
4.1 Vaststelling 
 
4.2 Koersplan en doelstellingen Schoolbestuur Lauwers & Eems 
 
4.3 Meerjarenplanning kwaliteitsmetingen 
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Bijlage 4.1 Vaststellingsdocument 
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Bijlage 4.3 Meerjarenplanning kwaliteitsmetingen 
 
Kwaliteitszorg begint met het in beeld brengen van de uitgangssituatie op het gebied van de 
kwaliteitszorg, de toetsing, het leerstofaanbod, de onderwijstijd, het onderwijsleerproces, het 
schoolklimaat, de zorg en de begeleiding en de opbrengsten.  
Hoe doen wij dat, in willekeurige volgorde: 

Wat Frequentie 

Zelfevaluatie, geheel 1x per vier jaar 

Zelfevaluatie op onderdelen jaarlijks 

Kengetallen leerlingen jaarlijks 

SWOT 1x per vier jaar 

Cito- leerlingvolgsysteem (LVS) 2x per jaar 

Methodetoetsen  Per methodetoets 

Cito- eindtoets jaarlijks 

Observatie in de klas, gesprekken met leerlingen  Dagelijks  

Periodiek schoolbezoek; directeur of schoolleider met de directeur-
bestuurder 

Drie keer per jaar 

Inspectie Minimaal 1x per vier jaar  

Tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen, personeel 1 x per twee jaar 

Tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen, personeel (sociale 
veiligheid, Schoolvensters) of andere monitor sociale veiligheid 

Jaarlijks  

Oudergesprekken jaarlijks (2 of 3 keer per jaar) 

Klassenbezoeken  Jaarlijks  

RIE-analyse jaarlijks 

Functioneringsgesprekken personeel jaarlijks 

Beoordelingsgesprekken  1x per drie jaar 

Zien (observatie sociaal- emotionele ontwikkeling, individueel en op 
groepsniveau) of ander observatie-instrument sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

jaarlijks 

Resultaten voortgezet onderwijs jaarlijks 

Audit 1x per vier jaar 

 
In sommige gevallen is het noodzakelijk om vaker één van bovenstaande instrumenten te gebruiken, 
bijvoorbeeld bij tegenvallende resultaten, een zwak pedagogisch klimaat, ontevredenheid van 
leerlingen, ouders of personeel. De gegevens worden verzameld, geordend aan de hand van de 
kwaliteitsindicatoren, geanalyseerd en gediagnosticeerd. Indien er onduidelijkheden zijn, verrichten we 
nader onderzoek of laten we dat doen. 
 


